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Daliai Antanaitienei - OAM
Karalienės Gimtadienio proga melbourniškei 

□aliai Antanaitienei buvo suteiktas OAM - 
Medal of the Order of Australia (in the General 
Division).

Kaip oficialiai paskelbta, ši garbinga atžyma jai 
suteikta “for service to the Lithuanian community, 
particularly through dance".

Nuoširdžiai sveikiname Dabą Antanaitienę šia 
ypatinga proga ir džiaugiamės Australijos pripaži
nimu, kad jos nuopelnai Lietuvių Bendruomenei yra 
išskirtiniai.

“Mūsų Pastogės” Redakcija ir 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Message to Baltic Australians
The Australian Government joins the Baltic community of Australia in 

commemorating the anniversary of the beginning of the forced deportations of 
tens of thousands of men. women and children from Estonia, Latvia and Lithuania 
during the Soviet occupation of these states. The government recognises the 
profound impact of these events on the peoples of the Baltic region and reaffirms 
its commitment to efforts to ensure that this kind of tragedy is never repeated.

In marking this day wc also acknowledge the significant contributions 
Australia’s Baltic community has made towards our culturally diverse and 
prosperous society. As we mourn past events, let us also turn our thoughts to the 
future, and celebrate an Australia in which all have the opportunity to enjoy the 
benefits of a peaceful and harmonious society, founded firmly on the values of 
democracy, the rule of law and respect for others.

1 take this opportunity to send my warmest wishes to all Baltic Australians.
John Howard, Prime Minister

'SSteta“ Lietuvos įvykių apžvalga

Premjeru siūlomas Zigmantas Balčytis

Jaunimo 
atstovai 

aplankys 
trėmimų vietas

Birželio 14 d., 
praėjus 65 me
tams, kai iš Lie
tuvos į Sibirą pa
judėjo pirmasis 
tremtinių trauki

nys, ten savo nont išvyksta pirmoji jauni
mo ekspedicija. Jie lankysis Irkutsko sri
tyje. “Tai simboliškas tų dienų įprasmi
nimas ir paminėjimas. Taip mes mėginame 
šią neseną, bet skaudžią Lietuvos istorinę 
patirtį ne tik priminti jaunimui, bet ir su
teikti galimybę jaunam žmogui prisiliesti 
prie šios patirties, savaip ją išgyventi ir 
suvokti jau per save patį”, - sako ekspe
dicijas rengiančios Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos prezidentas Miros
lavas Monkevičius.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
šią vasarą surengs keturias išskirtines 
ekspedicijas į lietuvių trėmimų, masinių 
žudynių, koncentracijos stovyklų ir įka
linimo vietas. Jaunuoliai Sibire tvarkys 
lietuvių kapines, susitiks su ten gyvenan
čiomis lietuvių bendruomenėmis, pasa
kos jiems apie dabartinę Lietuvą.
Filmas apie Baltijos prezidentų 

likimus
.., . Gedulo irvilticsdieną-birželio 14-ąją 

- Taikomosios dailės muziejuje buvo ro
domas archeologo Vytauto Urbanavičiaus 
dokumentinis filmas “Prezidentų likimai”.

Videojuostoje įamžinta dokumentinė 
medžiaga pasakoja apie trijų Baltijos 
valstybių prieškario vadovų tragiškus 
likimus. Mokslininkas filmavo 1989-1990 
m. vykusioje ekspedicijoje po tremčių 
vietas, ieškant Estijos Prezidento Kons
tantin Paets’o (1874-1956) palaikų. Šios 
paieškos buvo sėkmingos, nes Rusijoje, 
Bttrašev vietovėje, buvo surasti palaikai.

Prasčiau sekėsi ekspedicijai ieškant 
Latvijos Prezidento Karlio Ulmanio (1877- 
1942) palaidojimo vietos Turkmėnijoje, 
Krasnovodske. Bevardžio kapo nepavyko 
rasti. Tačiau šioje filmo dalyje dėmesys 
sutelktas ne tik į paieškos procesą, bet ir 
stengtasi apmąstyti, kodėl brutaliai re
presuotas ir žuvęs Prezidentas nebuvo 
tinkamai palaidotas.

Trečioji filmo dalis skirta Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos (1874-1944) 
likimui. Joje aprėpiama paskutiniojo Lie
tuvos Vyriausybės posėdžio eiga, atsekti 
vėlesni įvykiai, pasinaudota Cleveland 
(JAV) nufilmuota medžiaga iš gaisro me
tu žuvusio A. Smetonos laidotuvių.

Istorijos mokslų daktaro V. Urbana
vičiaus indėlis į Lietuvos mokslą ir kul
tūrą gausus ir įvairialypis. Po vaisingų 
kapinynų, senkapių, pagoniškų apeigų 
vietų tyrinėjimų, po darbų analizuojant

Nukelta į 2 psl.

Ketvirtadienį, birželio 15 d., Preziden
tas Valdas Adamkus pristatė Seimui social
demokrato Zigmanto Balčyčio kandidatū
rą j Ministrus Pirmininkus. Laikinai eiti 
Premjero pareigas Zigmantą Balčytį re
komendavo pasitraukęs Premjeras Algir
das Brazauskas.

Kelias dienas buvo neaišku, kurį kan
didatą Prezidentas siūlys, nes abi didžio
sios politinės grupuotės (kairioji ir dešinio
ji) skaičiumi buvo apylygės. Prezidento 
sprendimą, atrodo, nulėmė tai, kad už Prem
jero kandidatūrą balsuojant Seime, gausūs 
Uspaskich’o darbiečiai balsuotų prieš 
dešiniųjų kandidatą, bet remtų kairiųjų.

Kaip numato Seimo Statutas, Seimas ne 
vėliau kaip per savaitę nuo Ministro Pirmi
ninko kandidatūros pristatymo turi apsi
spręsti, ar pritarti Prezidento teikiamai 
premjero kandidatūrai. Tam, kad būtų pri
tarta Ministro Pirmininko kandidatūrai, už 
ją turi balsuoti daugiau nei pusė posėdyje 
dalyvaujančių Seimo narių. Galutinai Mi
nistrą Pirmininką savo dekretu skiria Pre
zidentas.

Šiuo metu socialdemokratų vadovau
jama koalicija stengiasi suburti mažiausiai 
pusę Seimo narių balsų. Atrodo, teks kreip
tis ir j Darbo partijos narius,’nors" prieš 
kelias savaites jie iš valdančiosios koalici
jos buvo pasitraukę.

Kritikuoja kandidato parinkimą
Dešiniųjų koaliciją iniciavęs Tėvynės 

sąjungos lyderis Andrius Kubilius apgai
lestauja, kad socialdemokrato Zigmanto 
Balčyčio kandidatūrą į Premjerus pasiūlęs 
Prezidentas Valdas Adamkus nepasiryžo 
paremti dešiniųjų siūlomą permainų ir 
vadinamo “proveržio” kelią. “Dabar lauk
sime Seimo žodžio. Kritiškai įvertindamas
naują Premjero kandidatūrą Seimas atver- Negavusi Prezidento pasiūlymo for
tų duris realioms permainoms. Jei ne - tai muoti naują valdančiąją daugumą, Tėvynės 
proveržis tikrai įvyks tautos valia”, - EITAr:'!llšąjūiUią'(kUrKėfvatoriai) žada neatsisakyti 
sakė A. Kubilius. “Proveržio” politikos idėjų ir organizuos

Panašiai pasisakė ir buvęs Seimo Pir
mininkas Artūras Paulauskas. Jis pabrėžė, 
kad šiandien Lietuvos valdžia yra politinė
je moralinėje krizėje, iš kurios vienintelė 
išeitis - naujos kokybės politika. “Lietuvos

Kurios partijos populiariausios?
Tariantis dėl Vyriausybės sudarymo, 

populiariausios tarp rinkėjų yra Tėvynės 
sąjunga (konservatoriai) ir Brazausko 
Lietuvos socialdemokratų partija. Kaip 
rodo tyrimų centro “Vilmorus” atlikta ap
klausa, Tėvynės sąjunga, jei rinkimai į Sei
mą vyktų dabar, gautų 14.9% rinkėjų bal
sų. Gegužę už konservatorius būtų balsa
vę 13.8% apklaustųjų. Už A. Brazausko 
socialdemokratus rinkimuose balsuotų 
11.9%, gegužę šiai partijai savo balsą 
būtų atidavę 8.5% rinkėjų.

Skandalų krečiama V. Uspaskich’o 
Darbo partija pirmą kartą po rinkimų 
prarado pirmaujančias pozicijas reitingų 
lentelėje ir tenkinasi trečia vieta. Jei vyktų 
rinkimai, “darbiečius” remtų 11.5% rin
kėjų (gegužę tokių būtų buvę 14%).
, , ,Kęt.vjr.toje.yiętQjp.lieką.valdančioji K..

Pasiūlytas į Premjerus Zigmantas Bal
čytis teigia kol kas neskaičiavęs, kiek mi
nistrų naujoje Vyriausybėje galėtų pasikeis
ti. Jis taip pat patvirtino, kad formuojant 
naują kabinetą neatsisakytų ir kai kurių 
Darbo partijai priklausančių ministrų. Jo 
nuomone, valdančiąją koaliciją formuos 
trys partijos, būtent Brazausko socialde
mokratai. Prunskienės valstiečiai liaudi
ninkai ir Muntiano “pilietininkai”, bet ti
kimasi Zuoko liberalcentristų paramos. Be 
to, reikėtų tartis ir su Uspaskich’o Darbo 
partija.

Po Prezidento siūlymo Seime, laikina
sis Premjeras Zigmantas Balčytis neišven
gė ir nemalonių parlamentarų bei žurna
listų klausimų apie kai kuriuos savo bio
grafijos faktus, galimą privačių ir viešųjų 
interesų konfliktą, bei susidomėjimo jo 
sūnaus Donato veikla.

Patsai Prezidentas Valdas Adamkus įs
pėjo, kad Zigmantas Balčytis turėtų iš 
Premjero pareigų atsistatydinti, jeigu pa
aiškėtų, kad jo sūnus yra įsivėlęs į Europos 
Sąjungos lėšų švaistymą. Prokuratūros at
stovai nei paneigia, nei patvirtina, kad ty
rime dėl ES paramos skirstymo gali būti 
minimas Zigmanto Balčyčio sūnus Dona
tas, kuris iki šių metų kovo dirbo Lietuvos 
verslo paramos agentūroje, kuri įvertina 
projektus gauti ES paramą. LGITIC 

visuomenė laukia rimtų permainų, pir
miausia moralios ir atsakingos politikos. 
Ar busimoji socialdemokratų Vyriausybė 
kartu su Darbo partija bus pajėgūs pakilti į 
kovą su korupcija, ir ar pasisakys už aiš
kesnius prioritetus ir skaidrumą skirstant 
europinius pinigus?”, - klausia Artūras 
Paulauskas.

šešėlinės vyriausybės darbą, jei Seimas pa
tvirtins Zigmanto Balčyčio kandidatūrą. 
Taip pareiškė Tėvynės sąjungos lyderis 
Andrius Kubilius, neseniai perrinktas or
ganizacijos pirmininku. LGITIC

Prunskienės Valstiečių liaudininkų sąjun
ga, kurią rinkimuose paremtų 5.9% ap
klaustųjų (5.4% gegužę).

Iš valdančiosios koalicijos pasitrau
kusi Paulausko Naujoji sąjunga gautų5.1% 
rinkėjų balsų (5% gegužę).

Kitos partijos, apklausos duomenimis, 
neįveiktų 5% balsų barjero ir į Seimą 
nepatektų.

Apklausos duomenimis, 36.7% ap
klaustųjų nėra apsisprendę, už kurią par
tiją atiduotų savo balsą.

Eiliniai Seimo rinkimai numatyti 2008 
metų rudenį, tačiau, partijoms nesusitarus 
dėl koalicijos, gali būti šaukiami ir pir
malaikiai rinkimai. 2007 metų vasarį bus 
surengti savivaldybių tarybų rinkimai.

Apklausos rezultatus paskelbė dien- 
.rąštis‘.‘U.e(uvQS.rytąs”^. ...... . .
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fS Trumpai iš visur
♦ Birželio 12 d. 
JAV prezidento 
būstinėje Camp 
David prasidėjo jo 
sušaukta svar
biausių pareigū
nų konferencija 
aptarti dabartinę 
padėtj Irake. Se
kančiai dienai 
buvo numatytas

prezidento pusės valandos pasikalbėjimas 
su Irako ministru pirmininku, panaudojant 
video ryšį. Vietoje to, nieko iš anksto ne
įspėjęs, birželio 13 d. prezidentas George 
W. Bush atskrido j Bagdadą penkių su 
puse valandų vizitui. Jis susitiko su min. 
pirmininku Nouri al-Maliki ir jo kabineto 
pagrindiniais ministrais.
♦ I rakė nesiliauja kasdieniniai teroristų 
išpuoliai, žudynės ir grobimai. Vien Bag
dade gegužės mėnesį žuvo 2155 žmonės. 
Birželio 13 d., JAV prezidento vizito die
ną, Irake buvo nužudytas 61 žmogus.
♦ Birželio 14 d. Irake buvo įvesti nauji 
suvaržymai, bandant sustabdyti žudynes 
ir žmonių grobimus. Penktadieniais pa
maldų metu uždrausta važinėti automo
biliais, kad apsunkintų maldininkų už
puolimus mečetėse. Irakiečiams leidžia
ma turėti ne daugiau kaip vieną ginklą, ir 
tą patį jie privalo palikti namuose.
♦ Birželio 14 d. Paryžiaus miesto taryba 
nutarė pagerbti popiežiaus Jono Pauliaus 
II atminimą, jo vardu pavadindama atvirą 
aikštę prieš Paryžiaus Notre Dame katedrą.
♦ Birželio 15 d. Serbijos vyriausybė 
oficialiai pripažino birželio 3 d. paskelbtą 
Juodkalnijos nepriklausomybę.
♦ Šri Lankoje baigia iširti paliaubos tarp 
vyriausybės ir tamilų tigrų separatistų. 
Birželio 15 d. šiaurinėje Šri Lankoje žuvo 
64 žmonės, autobusui užvažiavus ant

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
Vilniaus katedros požemius, greta komp
leksinių tyrinėjimų Vilniaus Žemutinės 
pilies teritorijoje archeologas yra sukau
pęs didžiulę antropologinę medžiagą. 
Kartu su VU Medicinos fakulteto moks
lininkais jis pradėjo iki tol nepraktikuotą 
įvairių istorinių asmenybių - Barboros 
Radvilaitės, Kristijono Donelaičio, Pilypo 
Ruigio ir kt. - portretų pagal kaukolę 
atkūrimą. Kąrtu su antroji^Įr^įj; XJ&" 
banavičius tyrinėjo'’italinizmo aukų ka
pavietes Tuskulėnuose. 1994 m. už 
nuopelnus Lietuvos mokslui ir jo propa
gavimą V. Urbanavičius apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no ordinu.
“Mažeikų nafta” - jau parduota

Laikinasis ūkio ministras Kęstutis 
Daukšys birželio 9 d. pasirašė su tartis, pa
gal kurias Lietuvos naftos koncerno sa
vininke taps Lenkijos naftos bendrovė 
“PKN Orlen”. Ji perka likusį beveik 31% 
“Mažeikių naftos” akcijų paketą, kuris 
priklausė Lietuvos Vyriausybei.

Lenkijos naftos koncernas “PKN Orlen” 
sutartis pasirašė jau gegužės 19 dieną ir 
deponavo Londone. Galutinai sandorį 
tikimasi baigti iki rugsėjo pabaigos. Tik jį 
užbaigus Vyriausybė už beveik trečdalį 
“Mažeikių naftos” akcijų gaus 2 milijardus 
300 milijonų litų.

Oficialus Vyriausybės ir “PKN Orlen” 
pasikeitimas sutartimis įvyko birželio 12 
d., kai į Vilnių atvyko “PKN Orlcn” va
dovybė.“PKN Orlen”, įsigijęs kontrolinį 
įmonės akcijų paketą iš Rusijos “Jukos” bei 
dalį akcijų iš Vyriausybės, iš viso valdys 
.  , , , _____ _________— da,ELTA,BNS,LGtnCir“Bėrnardindi”.
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minos. Sekančias dvi dienas vyriausybės 
karinės pajėgos apšaudė tamilų įtvirtini
mus artilerija, kovos vyko ir jūroje taip 
vyriausybės karo laivyno ir ginkluotų ta
milų tigrų laivų. Žuvo bent 37 žmonės.
♦ Birželio 16 d. Irake žuvus amerikie
čiui marinui, Irake žuvusių JAV karių 
skaičius pasiekė 2500.
♦ Italijos šiaurėje, Varenna mieste prie 
Como ežero, policija birželio 16 d. suėmė 
69 metų amžiaus princą Viktorą Emanue- 
lį, vyriausią paskutiniojo Italijos kara
liaus sūnų. Jis yra kaltinamas nelegaliais 
ryšiais su Italijos mafija administruojant 
Campione d’ltalia kazino. Tai Italijai pri
klausantis miestelis prie Lugano ežero, iš 
visų pusių apsuptas Šveicarijos teritorijos.
♦ Birželio 17 d. rusų specialieji daliniai 
nušovė vieną iš čečėnų sukilėlių vadų, 
Abdul-Khalim Sadulajcv. Jis nušautas 
Argun mieste “besipriešinant suėmimui”. 
Kartu žuvo dar vienas sukilėlis ir du rusų 
karininkai.
♦ Birželio 20 d. pasibaigė St.-Kitts ir Ne
vis salose Karibų jūroje Tarptautinės 
Banginių Žūklės komisijos konferencija. 
Japonija dėjo visas pastangas, kad ši 
konferencija atšauktų dabar galiojantį 
komercinės banginių žūklės draudimą. 
Australijos dėka, 20 metų galiojantis 
draudimas tebegalioja. Birželio 18 d. 
svarstant Japonijos pasiūlymą už draudi
mo atšaukimą balsavo 30 valstybių, 
Australiją palaikė 31 valstybė, 4 valstybės 
susilaikė. Susilaikiusių valstybių tarpe buvo 
Salomonų salos ir Kiribati, kurias Japonija 
bandė palenkti į savo pusę ekonominėmis 
paslaugomis.
♦ Birželio 17 d. Jungtinių Tautų Organi
zacija, Europos Sąjunga, JAV ir Rusija su
sitarė dėl humanitarinės pagalbos plano 
palestiniečiams. Jie bus remiami tiesiogiai, 
apeinant Hamas vadovaujamą vyriausybę.

beveik 85% Mažeikių įmonės akcijų.
Planuojama, kad sandoris visiškai bus 

baigtas iki kitų metų, jeigu “PKN Orlen” 
gaus Europos Sąjungos Konkurencijos 
tarnybos leidimą įsigyti “Mažeikių naftą”. 
Tęsiamos Lietuvos dainų šventės

Siekdama užtikrinti Lietuvos dainų 
švenčių tradicijos tęstinumą ir sudalyti 
sąlygas efektyviau planuoti pasirengimo 
darbus. Vyriausybė birželio 14 d. priėmė 

Lietuvos dainų švenčių 
tradicijos išsaugojimo. Vyriausybės nuta
rime įvardytos 2007-2009 m. rengiamų 
švenčių datos: 2007 m. liepos 3-8 dieno
mis Vilniuje vyks Lietuvos visuotinė 
dainų šventė, o 2009 m. liepos 1-6 dieno
mis - Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventė, kuri bus rengiama kartu su tradi
cine moksleivių dainų švente.

Taip pat numatyta, jog Lietuvos vi
suotinė ir Lietuvos moksleivių dainų šven
tės toliau bus rengiamos kas ketveri metai.

Masinės dainų šventės Lietuvoje vyksta 
jau daugiau negu 80 metų. 2004 m. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos dainų švenčių tra
dicija buvo pripažinta UNESCO saugomo 
pasaulio kultūros paveldo šedevru.
LR Prezidentas išvyko į Briuselį

Birželio 15 d. Prezidentas Valdas Adam
kus išvyko darbo vizitui į Briuselį, kur da
lyvavo Europos Sąjungos Vadovų Tarybos 
susitikime. Jame buvo svarstomas euro 
įvedimo Lietuvoje perspektyvos, energeti
kos, ES ateities bei plėtros klausimai.

Kartu su Prezidentu išvyko laikinasis 
Premjeras Zigmantas Balčytis, laikinasis 
užsn. reik. min. Antanas Valionis ir kiti.
Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau-

Skandalai ir toliau?
Į ministro pirmininko postą pasiūlytas 

socialdemokratas Zigmantas Balčytis pri- 
sistatydamas pabrėžė, kad yra būtina “iš
laikyti stabilumą ir tęstinumą valstybėje”. 
Bet kaip tik šie žodžiai - stabilumas ir tęs
tinumas - tuoj sukėlė gan plačią, net ironiš
ką reakciją spaudoje, nes Brazausko Vyriau
sybė buvo pasižymėjusi vidiniais ginčais, ku
rią dėtai ir žlugo. DELFI komentatorė Eglė 
Oigry teprimena dar kitą Brazausko Vy
riausybės “stabilumo” bruožą. Red.

Peržvelgus kritusios Brazausko Vy
riausybės veiklą tampa aišku, kad per 
pastaruosius pusantrų metų stabilu buvo 
tik nuolatiniai skandalai, įstatymų pa
žeidinėjimai ir rietenos tarp koalicijos 
partnerių. Vien ko verti konfliktai dėl įta
kos skirstant Europos Sąjungos (ES) 
paramos lėšas, Gamtinių dujų įstatymų 
pataisų. Informacinės visuomenės minis
terijos kūrimo ar mokesčių reformos.

Ištisas savaites socialdemokratų ly
deris, tuometinis Premjeras Algirdas 
Brazauskas daugiau laiko turėdavo skirti 
ne tiesioginėms pareigoms, o aiškinimui
si dėl žmonos Kristinos verslo.

Buvusio ūkio ministro Viktor Uspas- 
kich’o pavardė buvo ne kartą linksniuoja
ma dėl interesų konfliktų, neatsakytų 
klausimų apie aukštojo mokslo diplomą, 
galimų nesantuokinių ryšių.

Keičiasi misijos Afganistane vadovas
’ Į Afganistaną išvyko nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Gediminas 
Šerkšnys, kuris perims vadovavimą Čag- 
čarane įsteigtai Lietuvos specialiajai misi
jai iš jai vadovavusio Dainiaus Baublio. Taip 
praneša Užsienio reikalų ministerija.

Nuo 2005 m. liepos mėnesio veikianti 
Specialioji misija ne tik atstovauja Lietuvos 
interesams Afganistane, bet ir padeda 
atkurti Goro provincijos valdžią, policiją 
ir teisingumo sistemą. Specialioji misija 
dalyvauja nelegalių grupuočių nuginkla
vimo procese, stebi ir daro įtaką politi
niams procesams, talkina ruošiant pro
vincijos vystymo planą, pritraukia dono
rų lėšų ir aktyviai dalyvauja rengiant ir 
įgyvendinant paramos projektus.

Šiais metais Lietuva skyrė 140,000 li
tų Afganistano Goro provincijai, kuri yra 
laikoma viena skurdžiausių karų nualin
toje šalyje. Šios lėšos bus panaudotos vie
tos savivaldos tarnautojų mokymui, pro
vincijos sveikatos apsaugos darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui ir kitiems projek
tams. Iki šiol į Goro provinciją Lietuva pri
traukė daugiau nei 3 min. litų paramos lėšų.

Karinę PAG misiją vykdo kariškiai, 
civilinę veiklą vykdo ir PAG vadovauja

Tremčių atminimo tąsa - jaunimo rankose
Gedulo ir vilties dienos minėjime prie 

Tremtinių paminklo Vilniuje birželio 14 
d. kartu su žilagalviais tremtiniais ir 65 
metų senumo įvykius menančiais žmonė
mis dalyvavo gausus būrys spalvingomis 
kepurėlėmis pasipuošusių vaikų ir jauni
mo. Liūdnas tremtinių dainas prie pa
minklo lydėjo istorinį kartų tęstinumą 
liudijantis moksleivių projektas “Durys” 
ir didelė teminė vaikų piešinių paroda.

Prezidentas Valdas Adamkus iškilmin
gai perdavė Lietuvos jaunimo organizaci
jų atstovams Lietuvos trispalvę, kuri ke
liaus kartu su “Misija Sibiras” dalyviais į 
lietuvių tremties, įkalinimo, koncentra
cijos stovyklų vietas.

“Jaunimo noras savo akimis pamatyti 
tėvų ir protėvių kančių vietas, siekis gi
lintis j gimtąją istoriją dar karti) liudija,

Nugriautas etnografinis namas Ž.Pa- 
daigos sodyboje Varėnos rajone bei jo kas
dieninės kelionės valdišku automobiliu 
pas šeimą į Kauną ir atgal nublanko prieš 
jo prisipažinimą gavus 8,000 litų iš „dar- 
biečių“ lyderio. Jų kolega V.Prudnikovas 
koncertuoti į užsienį už valstybės pinigus 
siuntė savo žmoną ir dukrą.

Socialdemokratas švietimo ir mokslo 
ministras Remigijus Motuzas su paval
diniais nesugebėjo užtikrinti valstybinių 
brandos egzaminų užduočių slaptumo. 
Valstiečių liaudininkų lyderė, žemės ūkio 
ministrė Kazimiera Prunskienė pagarsėjo 
abejotinu kunigaikštienės titulu ir noru 
savaip tvarkyti Lietuvos užsienio politiką.

Dabar jau buvusi socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė net 
kolegas iš Naujosios sąjungos pribloškė 
blaškymusi tarp noro likti poste bei pa
reigos partijai ir sprendimu sociallibera
lus išmainyti į soedemus.

Tai - tik keletas įspūdingiausių istori
jų. O kur daugybė smulkesnių skandaliu
kų, pažeidimų ir nesusipratimų, kurių auto
rystė priklauso tiek ministrams, tiek žemes
niems pareigūnams. Ką jau kalbėti apie 
valdančiosios daugumos parlamentarus...

Ne mažiau stabili buvo ir pačių minis
trų kaita - net neįpusėjus kadencijai vis 
garsiau pradėta svarstyti, jog Vyriausybės 
nariai keičiasi taip dažnai, kad jai netru
kus teks prisiekti iš naujo...

Nuožmi) karą Z. Balčyčiui, jei jam pa
vyks iš laikinojo tapti nuolatiniu Premjeni, 
ir jo Vyriausybei, žada paskelbti busimoji 
opozicija. □

Gediminas Šerkšnys.
Lietuvos specialioji misija, į kurioje dir
ba pareigūnai iš Užsienio reikalų ir Kraš
to apsaugos ministerijų bei Policijos de
partamento. Kartu su Specialiąja misija 
dirba JAV ir Islandijos diplomatai.

Ambasadorius G.Šerkšys Užsienio 
reikalų ministerijoje ėjo pasiruošimo de
ryboms su Europos Sąjunga dėl narystės 
delegacijos vadovo, užsienio reikalų 
viceministro, Lietuvos nuolatinio atstovo 
prie JT ir kitas pareigas. □ 

kad istorinės tiesos grūdas sudygo jauno
sios kartos širdyse. Nuoširdžiai linkiu 
sėkmės visoms ekspedicijoms ir kaip tau
tinio solidarumo bei istorinės tąsos ženk
lą noriu įteikti simbolį, kuris ištisus dešimt
mečius buvo stumiamas iš lietuvių sąmo
nės, tačiau liko laisvės ir tiesos simboliu - 
Lietuvos trispalvę”, - sakė Prezidentas.

Lietuvos kariuomenės Garbės sargy
bos kuopos kariai tradiciškai padėjo gėlių 
prie tremties ir genocido atminimo pa
minklų, buvusių KGB rūmų, Tuskulėnų 
rimties parke įrengto kolumbariumo.

Minėjime prie paminklo tremtiniams 
taip pat kalbėjo Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro, Lap- 
teviečių brolijos vadovai, kraupių tremti
nių atsiminimų ištraukas skaitė jaunosios 
Lietuvoskartos atstovai. ELTA, LGITIC
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Bendruomenės baruose
Daugiau apie Adolfą Vaičaitį

Lilija Kozlovskienė

Praėjusių metų “Mūsų Pasto
gės” 44-ame numeryje Isolda Po- 
želaitė - Davis AM gražiai pristatė 
melbourniškio dailininko Adolfo 
Vaičaičio 2005 m. Lietuvoje išleis
tą ekslibrisų rinkinį “Ekslibrisai”, 
kartu trumpai aptardama ir pa
starojo meto dailininko kūrybinį 
braižą. Norėčiau skaitytojams pa
teikti ir daugiau žinių apie šį kuk
lų, savęs nereklamuojantį talentin
gą menininką.

Adolfas Vaičaitis gimė 1915 m. 
birželio 16 d. Šiaulių apskrityje, 
Plikiškių kaime (šiomis dienomis 
jis švenčia savo 91-ąjį gimtadienį). 
Mokėsi Joniškio ir Šiaulių gimna
zijose. 1939 m. baigė Kauno Meno 
mokyklą, prof. A. Galdiko studiją (baigia
masis darbas atžymėtas pirmąja premija). 
Ją baigęs mokytojavo Jurbarko gimna
zijoje. 1941 - 1944 m. dirbo Valstybinės 
Knygų Leidyklos meniniu redaktoriumi. 
1944 m., artėjant antrajai sovietinei oku
pacijai. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. iš 
Vokietijos išvyko į Australiją.

Pirmieji A. Vaičaičio darbai (estampai 
“Moteris irvyras prie jūros”, “Užgavėnės”, 
“Žvejai”, “Darbininkai Žaliakalnyje”) 
sukurti dar studijų Kauno Meno Mokyklo
je metais. Šie gana skirtingo braižo grafi
kos darbai, nors ir atlikti tradiciniu kla
sikiniu grafikos stiliumi, rodo dailininko 
savojo stiliaus ieškojimus.

Kūrybingas A. Vaičaičiui buvo ir vokie
čių okupacijos laikotarpis. Dirbdamas 
Valstybinėje Knygų Leidykloje, dalyvavo 
lietuvių dailininkų rengiamose parodose, 
reiškėsi periodinėje spaudoje kaip ilius
tratorius ir karikatūristas. Iliustravo L. 
Dovydėno “Lapino vestuves”, dr. J. Balio 
“Lietuviškas pasakas”. Deja, “Lietuviškų 
pasakų” iliustracijų išsaugoti nepavyko. 
1944 m. ši knyga išspausdinta, tik neįrišta. 
Ji buvo išleista tik sovietiniais metais, 
perspausdinus pirmąjį lanką ir išėmus J. 
Balio ir A. Vaičaičio pavardes. Pasitrauk
damas nuo antrosios sovietinės okupaci
jos, A. Vaičaitis nesuskubo pasiimti visų 
savo darbų. Piešiniai liko tėvų sodyboje. 
Jais sovietiniai kareiviai išklojo drėgną 
trobos aslą. Šio laikotarpio A. Vaičaičio 
darbų galima rasti Vilniaus ir Šiaulių Dailės 
muziejuose, o taip pat, pasirodo, ir pas

Adolfas Vaičaitis “Jūratė ir Kastytis” (lino raižinys).

Adolfas Vaičaitis savo darbų parodoje.

privačius dailės kolekcininkus: “... įsigi
jau pluoštelį šio dailininko ikiemigraci- 
nio laikotarpio kūrinių - akvarelę, kelio- 
liką vienspalvės ir spalvotosios grafikos 
(linoraižinių) originalų bei autoriaus pa
sirašytų atspaudų. Lietuvių dailės kolek
cininkui tai pasisekimas...” (Algimantas 
Miškinis. Lietuvių Kolekcininkų asocia
cijos žurnalas “Kolekcija”, 1999 m.)

Kaip menininkas A. Vaičaitis galutinai 
subrendo Vokietijoje. Freiburge jis pirmą 
kartą pamatė Matisse, Picasso. Chagall ir 
kt. dailininkų darbų originalus, jo požiū
ris j meną gerokai pasikeitė. Šis kūrybi
nis laikotarpis dailininkui buvo ypač pro
duktyvus. Čia iliustruota J. Aisčio poezi- 
nė rinktinė “Pilnatis”, J. Kaupo “Daktaras 
Kripštukas pragare” ir kt. leidiniai. 1947 
m. apipavidalintas ir iliustruotas literatū
ros almanachas “Tremties metai”, skirtas 
M. Mažvydo “Katekizmo” 400-ajam jubi
liejui ir išleistas Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Draugijos. 1948 m. išleistas didžiulio 
formato puošnus litografijų aplankas (šiuo 
metu bibliografinė retenybė) “Vaičaitis 
sieben Original-Lithographien”, 100 nu
meruotų egzempliorių, kuriame kiekvie
nas atspaudas paties dailininko padarytas 
rankiniu presu. Aplanko litografijoms 
būdinga lengva, žaisminga, litografinės 
technikos nevaržoma linija. Leidinio pa
sirodymas buvo plačiai aptariamas to me
to lietuvių emigracinėje spaudoje. Paci
tuosiu Vytautą Alantą, kuris savo straips
nyje “Adolfo Vaičaičio litografijos” 
(“Žiburiai”. 1949 m.) taikliai nusakė A. 

Vaičaičio kaip meni
ninko poziciją: “Ap
lanko autorius yra 
linkęs spręsti ne tik 
menines, bet ir gyve
nimiškas problemas. 
Jis, atrodo, žiūri į gy
venimą iš tam tikro 
atstumo ir vaizduoja jį 
su šypsena, o kartais ir 
su ironija lūpose. Jis 
nepuola į gyven mo 
sūkurius ir neieško ten 
jo prasmės. Jam, kaip 
estetui, įdomu stebėti 
gyvenimo srovę nuc 
kranto ir, tartum žai
džiant, fiksuoti kai 
kuriuos jo momentus. 
Jo darbuose daugžais- 
mingumo, ironijos ir 
kažin kokio nerūpes
tingumo. Dvasinis ir 
estetinis chaosas jam 
yra svetimas dalykas”.

1949 m. emigravęs 
į Australiją, A. Vaičai

tis be tiesioginio darbo,

dažnai nesusijusio su 
menu, ir visuomeninės bei 
kultūrinės veiklos, neuž
miršo ir savojo dailinin
ko pašaukimo. 1966 m. 
išleidžia 12-kos spalvo
tų linoraižinių originalų 
aplanką “Linoprints” (35 
numeruotus egzemp
liorius). Dalyvauja Austra
lijos Lietuvių Dienų dailės 
parodose, taip pat paro
dose New York, Sydney, 
Melbourne, Auckland. 
1999 m. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, A. Vai
čaičiui atsiveria durys ir j 
Lietuvos meninį gyvenimą.

2002 m. įvyksta perso
nalinė dailininko paroda 
Šiaulių Dailės galerijoje. 
2003 m. dalyvauja 4-oje 
Pasaulio Žemaičių Dailės 
parodoje Plungėje. 2005 m.
Lietuvoje išleidžia ekslibrisų rinkinį 
“Ekslibrisai”. Pastarojo laikotarpio dar
buose dailininkas pirmenybę teikia ne 
grynajam žanrui, o minties raiškai. Jo 
darbuose nebelieka realiai apčiuopiamų 
daiktų, o vien tik išradingai ir lakoniškai 
formuojamas abstraktus meninis vaizdas. 
Taip suteikiama plati erdvė žiūrovo inter
pretacijai, o tai jau priklauso, pasak A. 
Vaičaičio, nuo paties žiūrovo noro, pa
stangų ir sugebėjimo tą vaizdą suprasti.

Prieš išvykdamas eilinį kartą į Lietu
vą, Adolfas Vaičaitis mielai sutiko atsaky
ti j keletą klausimų.

Filosofai teigia, kad menas - lai dva
sinės energijos forma. Ar Jūsų kasmetinės 
kelionės į Lietuvą nėra tos dvasinės ener
gijos resursų papildymas?

Vienareikšmiškai sunku atsakyti... 
Mano jaunystėje Lietuva buvo kilnių 
jausmų šalis, kur dainų lyrizmas, liaudies 
meno meistrų magiškumas, ežerų, miškų, 
bažnytkaimių tolumos, senolių pasako
jimų paslaptingumas kerėjo ir žavėjo 
kūrybinių asmenybių emocinius išgyve
nimus. Keliaudamas po Lietuvą vasaros 
atostogų laiku, su draugais dainuoda
vom:

Pakely prie kelio mėlyni linai, 
Šaunią dainą traukia mergos ir bernai. 
Pro atdarą langą žydi jazminai, 
Baltas drobes audžia staklėse jinai...
Dabar, po daugel metų klajonių sugrį

žus j tėviškę - graudu. Sunaikinta, išgriau
ta, kaip toj dainoj - nei obels prie upelio, 
kur vasarą gaudydavom lydekas ir vėgė
les, nei koplytstulpio, kuriame šventieji 
saugodavo sodybą, nei artittiųjtĮ’.' Eitia’iil 
“ulyčia” gimtajame sodžiuje, išvydau se
nolės dar išlikusį sukrypus) namelį. Vai
kystėje, kada tik atbėgdavau pas senolę, ji 
su šypsena mane pavaišindavo nepaprasto 
skanumo ožkos sūriu. Dabar ten vaikščio
ja svetimi, nepažįstami žmonės.

Knygos užsienio lietuviams
Neseniai prasidėjusi I .ietuvos liberalų 

sąjūdžio akcija “Lietuviškos knygos kelias 
2006” sulaukė visuomenės paramos - 
gyventojai savo tautiečiams užsienyje jau 
padovanojo apie 5,000 knygų.

Lietuvos liberali) sąjūdžio pirmininkas, 
Seimo narys Petras Auštrevičius kviečia 
tautiečius ir toliau būti tokius pat aktyvius 
bei geranoriškus, kad galėtume sėkmingai 
nutiesti lietuviškos knygos kelią po visą 
pasaulį išsibarsčiusių lietuvių bendruo
menių link. Politikas džiaugiasi, jog akcija 
sulaukė ne tik gyventojų, bet ir verslininkų 
paramos, ir ypač dėkoja mecenatui - lei
dyklai “Alma littera”.

Akcijos, kuri vyks iki rugpjūčio pabai
gos, metu liberalai tikisi surinkti 20,000 
knygų - po vieną kiekvienam užsienyje

atsidūrusiam jaunam lietuviui Skaičiuo--------------------------------------------------------------
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Adolfas Vaičaitis “Kelionė” (liiogratija).

Meninėje kūryboje naujos išraiškos 
formos neturėtų būti lemiantis dalykas - ne 
jos, o ji) poveikio galia žiūrovui nusako 
kūrinio meninę vertę. Kas paskatino Jus 
keisti savo kūrybinį braižą - nuo aiškios, 
žaismingos linijos pereiti prie abstraktaus 
meninio vaizdo?

Žmonijos gyvenime nuolat vyksta 
pasikeitimai - amžių bėgyje mene tie pa
sikeitimai labai ryškūs. Pirmapradžiai sa
vo poreikius vaizdavo uolose. Vėliau 
Asinį, Babilono, Egipto kultūrų didingi 
palikimai. Tobulo grožio graikų Praksite- 
lio laikotarpio pavyzdžiai. Viduramžių 
religinio klestėjimo laikotarpis - tapybos 
pradžia. Renesanso italų genialių asme
nybių žydėjimo periodas. Aplenkiant ba
roką ir rokoką. XIX - XX amžius klestėjo 
su begaline daugybe skirtingų vaizdavimo 
būdų. Dabarties kompiuterio ir interneto 
naujovės iš pagrindų pakeitė meno su
pratimo sąvokas, 'lokiuose meno apraiškų 
kitimuose meno samprata pasikeitė ir 
nutolo nuo klasikinio piešinio.

Koks Jūsų požiūris į šiuolaikinį Lietu
vos meną?

Šiandieninėje Lietuvoje meno apraiš
kos atspindi dabarties kūrybinį procesą 
pasaulyje. Tuo tarpu teatrų režisieriai, 
operos žvaigždės, baleto primadonos, 
pianistai garbingai garsina Lietuvos vardą 
ne tik Europoje.

Kokie Jūsų kūrybiniai planai ateičiai?
Kokie kūrybiniai planai ateičiai? 

Geriau neklauskite.
Ačiū už pokalbį ir laimingos kelionės.
Baigdama noriu dar kartą pacituoti 

strhipshiO'pfa'džibje jau.minėtą A. Miškinį: 
“Tad ir tuo metu, ir šiandien A. Vaičaičio 
kūrybą reikėtų vertinti kaip visumą, o 
geriausia tai būtų padaryti išleidus apie 
dailininką atskirą leidinį, panašų į tuos, 
kurie skirti kitiems išeivijos kūrėjams...”.

Būtų puiku, ar ne?

jama, jog maždaug tiek vaikų drauge su 
tėvais pastaruoju metu išvyko gyventi į 
užsienį.

Akcija “Lietuviškos knygos kelias 
2006” vykdoma visuose Lietuvos rajonų 
centruose, kuriuose jos įgyvendinimą ko
ordinuoja vietiniai Liberalų sąjūdžio sky
riai. Miestuose įsikūrusios akcijos ir Libe
ralų sąjūdžio simbolika papuoštos palapi
nės, įkurtas visi norintys gali atnešti knygas.

Akcijos melu surinktos knygos bus 
įteiktos užsienio šalyse esantiems lietuvių 
bendruomenių centrams ir bibliotekoms.

Savo ruožtu užsienyje gyvenančių vaiki) 
bus prašoma Lietuvos liberalų sąjūdžiui 
siųsti savo svajones (rašinius, piešinius) 
apie Lietuvą - šalį, į kurią jie norėti) sugrįžti

ELTA,LGITIC

3



3

Lietuva iš arti________________
Lietuva britų ekspertų akimis

Lietuvos padėlį dažniausiai aptaria patys lietuviai - neišvengiamai iš savo taško. Reta 
išimtis buvo apžvalga, kurią apie Lietuvos politiką bei ekonomiką išspausdino vienas iš 
įtakingiausią pasaulio žurnalų, britų savaitraštis “The Economist” 
(2006.06.12). Čia spausdiname straipsnio santrauką. Red.

Lietuva padėjo nuversti Sovietų Sąjun
gą paskelbdama nepriklausomybę 1990 
metais. Tačiau nuo to šlovės momento 
Lietuva daugiausiai buvo skandalų ir 
prarastų galimybių istorija. Tai gali būti 
priežastis to, kad iš šalies ieškodami dar
bo užsienyje išvyko 450,000 gyventojų - 
dešimtadalis populiacijos. Šalis 2004 me
tais įstojo į Europos Sąjungą, nepaisant 
didelių abejonių Briuselyje. Užsienio in
vesticijos ir ekonomikos augimas atsiliko 
nuo kitų Baltijos šalių. Reformos šalyje - 
atsitiktinumas.

Tačiau pastaruoju metu pasirodė du 
ženklai, kad viskas krypsta į gerąją pusę. 
Pirma, šalies didžiausias pramoninis tur
tas, naftos perdirbimo gamykla “Mažeikių 
nafta”, buvo parduota solidžiai įmonei - 
Lenkijos “PKN Orlen”. Tuo baigiasi pasi
bjaurėtina dešimties metų istorija apie 
prastus sandorius, didžiules išlaidas mo
kesčių mokėtojams, netikrumas ir politi
nės rietenos. Antra, atrodo, jog mažėja gy
ventojų tolerancija korupcijai, o įstatymų 
laikymosi užtikrinimo institucijos rodo 
įspūdingą naują energiją persekiodamos 
korumpuotus pareigūnus. Tai dar vieno 
įvykio pamoka - praėjusią savaitę žlugo 
Lietuvos kairiosios pakraipos koalicinė 
vyriausybė.

Rusijoje gimusio verslininko Viktor 
Uspaskich’o vadovaujama populistinė 
Darbo partija skilo ir pasitraukė iš Vy
riausybės. Pats V. Uspaskich dingo į Rusi
ją. Prieš tai pasirodė informacija, kad 
prokurorai tiria keletą šiurpių įtarimų, 
tarp kurių - kad partija imdavo dėkin
gumo mokesčius už paskirtas Europos 
Sąjungos paramos lėšas, viršijo 2004 metų 
rinkimų kampanijos finansavimo limitus 
ir kad buvo gauta lėšų iš Rusijos. V Us
paskich teigia nesąs atsakingas už apskai
tą ir kad atakos prieš jo partiją yra visiškai 
politinės.

Didelė mįslė yra visų šių įvykių lai
kas. Gandai apie V. Uspaskich’o ryšius 
sklandė jau kelerius metus. Tačiau, atrodė,

Vilniuje - prancūziška muzika
Vasaros saulėgrįžos- dioną.^bųžclio.. 

21-ąją - vilniečiaiTT svečiai bus įtraukti į 
siautulingą koncertų, gatvės pasirodymų 
ir atrakcijų sūkurį. Vilniaus Užupio rajo
no gatvėse, aikštėse, kiemuose, parkuose, 
kavinėse nemokamai skambės gyva įvai
rių žanrų muzika, koncertuos Lietuvos ir 
Prancūzijos atlikėjai ir muzikantai mė
gėjai.

Vilniuje pirmą kartą rengiamas tarp
tautinis renginys “Gyvos muzikos šventė” 
pasaulyje yra žinoma prancūzišku pava
dinimu “Fete de la musique”. Šiuo rengi
niu Lietuva prisijungs prie būtent tą die
ną beveik 100 pasaulio šalių miestuose ir 
miesteliuose vyksiančių gyvos muzikos 
fiestų.

Prancūzų kultūros centro direktorės 
pavaduotojas Julien Couzy sako, jog gy
vos muzikos švenčių “Fete de la musique” 
tradicija Prancūzijoje prasidėjo 1982 me
lais ir greitai paplito po Europą ir pasau
li “Prancūzijoje birželio 21-ojiyra ilgiau
sia motų diena, tad ją palydime su gyva 
muzika, kuri skamba daugelyje šalies 
miestų, ne tik Paryžiuje”, - sakė J. Couzy.

“Šios Prancūzijoje gimusios ir visame 
pasaulyje išpopuliarėjusios šventės idėja -

Mūsų Pastogė Nr. 24, 2006.06.21, psl? 

kad niekas iš valdžios neturėjo polinkio (ar 
galių) tuos gandus tirti. Tas pats nutiko ir 
su kitais politiniais skandalais. Vienas jų 
susijęs su garsiu meru, kurio advokatai 
sugebėjo teisme sukliudyti bandymus 
nagrinėti jo verslo sandorius. Išimtimi ta
po tik 2004 metų prezidento Rolando 
Pakso apkalta. Tačiau pašalinus R. Paksą 
politikos verslas grįžo į normalią nešvarią 
padėtį.

Kai kurie mano, kad V. Uspaskich už
simojo per plačiai. “Lietuvos elitas to
leruoja savo paties korupciją, tačiau ne 
pašaliečių”, teigė vienas politikos ap
žvalgininkų. Tikroji takoskyra Lietuvos 
politikoje yra ne ideologinė, bet tarp ge
rai išsilavinusių buvusios nomenklatūros 
tipo atstovų, kurie vadovauja seniai įkur
toms partijoms, ir populistų pašaliečių, 
tokių kaip R. Paksas ir V. Uspaskich. Dar 
viena teorija pastaruosius įvykius sieja su 
“Mažeikių naftos” pardavimu. Sumaištis 
tarp Vyriausybės partijų palengvino par
davimo sutarties patvirtinimą parlamen
te. Tai buvo tikrai maloniai švari neabe
jotinai niūrios istorijos pabaiga.

Tačiau pats optimistiškiausias pasta
rųjų įvykių paaiškinimas yra tas, kad Lie
tuva keičiasi j gerąją pusę. Dar vienas 
ženklas yra skandalas dėl nutekėjusių 
egzaminų užduočių. Kai ir daugelyje po
komunistinių šalių, sukčiavimas mokyk
lose ir universitetuose yra įprastas. Tačiau 
paaiškėjus, kad šių metų lietuvių kalbos 
mokyklos baigimo egzaminų užduotys 
buvo pardavinėjamos iš anksto, kilo vi
suotinis nepasitenkinimas. Egzaminų cen
tro vadovas pareiškė atsistatydinsiąs, stu
dentai bando į teismą paduoti vyriausybę, 
o egzaminas buvo laikomas iš naujo.

Politinių mokslų egzaminas suaugu
siems turbūt būtų gera idėja. Lietuvos 
politikai ir pareigūnai tokių egzaminų 
galbūt ir neišlaikytų, tačiau rezultatai 
turbūt būtų geresni nei bet kada per pas
taruosius 15 metų.

ELTA, LGITIC

.sukviesti bendroje viešojoje erdvėje kon
certuoti įvairių muzikos stilių atlikėjus. 
Muzikuoti, dainuoti suburiami ir profe
sionalūs muzikantai, ir mėgėjai, tiek po
puliariosios, tiek ir rimtosios muzikos 
atlikėjai”, - pasakojo šventę rengiančios 
įstaigos “Vilniaus festivaliai” generalinis 
direktorius Remigijus Merkelys.

Šiemet Lietuvos ir Prancūzijos atlikė
jai vilniečiams parengė specialias prog
ramas, atitinkančias pasaulinę “Fete de la 
musique” dvasią. Vilniuje koncertuos ži
nomi Prancūzijos kolektyvai: čigonišką 
roką gro janti grupė “Les Inedits Tziganes”, 
šokti ir keliauti kviečiantys prancūziškų 
dainų atlikėjai “26 Pinel”, įvairius muzikos 
stilius jungiantis didžėjus Tai Stef.

Taip pat dalyvaus žinomi Lietuvos 
muzikos atlikėjai - Artūro Anušausko 
džiazo kvartetas, smagų diksilendą gro
janti grupė “Green Bridge Band” su 
dainininkais Rasa Bubulyte ir Algirdu 
Šuminsku, dainuos Vilniaus miesto savi
valdybės choras “Jauna muzika”.

Tikimasi, kad ateityje vilniečiai sulauks 
muzikantų iš Latvijos ir Estijos. Manoma, 
kad iki 2009 m., kai Vilnius bus Europos 
kultūros sostine, ši šventė įsisiūbuos ir 
vyksvisame.Vilniuje.. . . ELTA..LGITIC

Atkuriami kunigaikščių kariai
Istorikų, karybos entuziastų ir nagin

gų meistrų pastangomis pavyko atkurti 
XIV amžiaus Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Algirdo ir valstybės klestėjimo 
epochos lietuvio kario ginkluotę ir ap
rangą.

Kaip BNS pasakojo LDK Gedimino 
bataliono vadas pulkininkas leitenantas 
Vidas Eidukas, liepos pradžioje visuo
menei ir žiniasklaidai bus pristatyti du 
kariai, apsirengę ir ginkluoti taip, kaip jie 
turėjo atrodyti LDK klestėjimo laikais 
prieš 700 metų.

“Jau pagaminti visi ginkluotės ele
mentai - kalavijas, kovos kirvis, ietis, 
gaminami šarviniai marškiniai - žieduo- 
tis, kojų ir dilbių apsaugos, skydai. Arti
miausiu metu sieksime, kad istorikai savo 
aktu patvirtintų ginklų ir šarvų atitikimą 
originalams”, - pasakojo V.Eidukas.

Planuojama, kad per renginį Vilniaus 
Aukštutinėje pilyje žiniasklaidai bus 
parodyti du šarvais aptaisyti Gedimino 
bataliono Garbės sargybos kuopos kariai. 
Ateityje planuojama turėti ir visą istorinių 
karių garbės sargybos būrį, kuris bus 
išrikiuojamas valstybės švenčių, oficialių 
vizitų ir kitomis progomis.

Pernai j darbo grupę susibūrusiems ka
rybos istorijos entuziastams, kariškiams, 
istorikams ir dizaineriams atkuriant XIV 
amžiaus kario išvaizdą smarkiai talkino 
autoritetingi istorikai, tarp jų - Vilniaus 
universiteto profesorius, Archeologijos 
katedros vedėjas Aleksas Luchtanas, 
Kultūros paveldo departamento direkto
rius dr. Albinas Kuncevičius.

Ginklus nukaldino šios retos speciali
zacijos meistrai iš Mažeikių rajono, kal
viai tėvas ir sūnus Statikai, šarvus gamina 
viduramžių karo istorijos klubo entuzias

V Uspaskich’o pinigų slėptuvės
Neaiškios kilmės pinigų dovanojimu 

politikams ir algomis vokeliuose pasižy
mėjęs Darbo partijos vadovas Viktor 
Uspaskich turi lėšų šaltinių ne tik jam 
priklausančiose įmonėse Lietuvoje ar 
Rusijoje. “Lietuvos ryto” šaltinių Rusijoje 
žiniomis, V. Uspaskich yra dalininkas ne 
vienos lengvatinių mokesčių šalyse regis
truotos įmonės, apie kurias viešai nekalba.

Kipro saloje maždaug prieš šešerius 
metus įregistruota “Glazovan Ltd.” yra 
laikoma svarbiausia arba pirmine neap
mokestinamąja V. Uspaskich’o bendrove, 
kuri buvo steigiama kartu su Maskvos 
miesto vyriausybės nariu Igor Malyškov, 
gyvenančiu Ženevoje, taip pat jo tėvu 
Vladimir Malyškov.

Teisėsaugos akiratyje atsidūrusios 
Darbo partijos veikėjai aiškina, jog dide
les pinigų sumas jie gavo ne iš partijos 
juodosios kasos, o asmeniškai iš V.Uspas- 
kich’o. Pastarasis ne kartą yra teisinęsis, jog 
algas vokeliuose savo bendrovių darbuo
tojams irgi mokėjo iš asmeninių lėšų - 
dividendų.

Tačiau gerai informuoti asmenys tvir
tina, kad didelės grynų pinigų sumos V 
Uspaskich’ą pasiekdavo per “Glazovan 
Ltd”, kurios metų apyvarta buvo40-60 mln. 
JAV dolerių.

Slapta veikiančių neapmokestinamųjų

Vilniuje - projektas “Kulturtingas”
Vilniečiai iki 2009 m. viešajame trans

porte galės išplėsti savo akiratį ir sužinoti 
apie žinomus Europos bei Lietuvos meni
ninkus. Birželio 15 d. į gatves išriediejo li
kos garsių muzikų atvaizdais bei infor
macija apie juos išmargintų troleibusų, 
kuriuose keleiviai galės išgirsti Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio, Wolfgango Ama
deus Mozarto, Fredericko Chopino kūri
nius. Lauko-reklamos stovuose jau kabo per

■ ' Mūsti lusi.yc : 

tai iš Kauno Karolis Jankauskas ir Juras 
Visockis. Senovinius kario drabužius at
kurti pasiryžo darbo grupės narė, drabužių 
modeliuotoja Jolanta Rimkutė.

Daugelyje valstybių garbės sargybos 
aprengiamos šalių pakilimo laikų kariuo
menės uniformomis: Prancūzijoje pre
zidentą sveikina Napoleono laikų raiteliai 
dragūnai. Didžiosios Britanijos karalienės 
sargyboje - pergalę Waterloo mūšyje pa
dėję užtikrinti Velso gvardiečiai ir rai
teliai kirasyrai.

Lietuvoje kai kuriomis iškilmingomis 
progomis garbės sargybos pasipuošia 
XVIII amžiaus pabaigos - Jungtinės Lie
tuvos ir Lenkijos valstybės padalinimo lai
kų kariuomenės uniformomis.

XIV amžiaus LDK karių aprangoje 
gausu unikalių elementų, kuriuos vėliau 
perėmė kai kurios kitos šalys.

Neišliko unikalios konstrukcijos Lie
tuvos karių skydų, kurie buvo šiek tiek 
siaurėjantys j apačią, jų viduryje buvo 
smūgius sušvelninantis išgaubimas. Sky
dai buvo gaminami iš medžio ir aptrau
kiami specialiai apdorota oda. LDK karių 
galvas saugojo šalmai, kurie skyrėsi nuo 
paplitusių kitų šalių kariuomenėse.

Lietuvių kalavijų garda (plaštaką nuo 
slystančio kirčio apsaugantis skersinis) 
buvo lenkta, platėjanti į galus, papuošta 
ornamentais. Lietuviai buvo taip pat 
ginkluoti ietimis, dviejų tipų kirviais ir 
peiliais. Lietuvių karių kūnus saugojo 
šarviniai grandininiai marškiniai - žie- 
duočiai.

Lietuvišku šalmų ir skydų autentiškų 
atvaizdų istorikai aptinka Vakarų Euro
poje esančiose freskose ir kituose šalti
niuose. Ginklų ir šarvinių marškinių yra 
aptikę archeologai. Pagal BNS 

bendrovių sistema sudaro galimybių ma
nipuliuoti lėšomis, jas išplauti, gauti įs
pūdingas niekur neužfiksuotas grynų 
pinigų sumas.

“Glazovan Ltd” buvo steigiama sie
kiant manipuliuoti laisvomis lėšomis Ru
sijoje ir Europoje, aplenkiant Lietuvą. Jos 
veiklos centrai - Austrija, Rusija, Švedija.

Tačiau yra duomenų, kad pastaruoju 
metu iš pirminės ir jos antrinių neapmo
kestinamųjų įmonių sąskaitų nekart buvo 
vykdomi pervedimai į Lietuvą neva grą
žinant paskolas ar jas teikiant bei tariamai 
investuojant.

2004-2006 metais būta daug pervedi
mų j “Glazovan Ltd” sąskaitas ir iš Lie
tuvos. Įtariama, kad tai gali būti nelegalus 
verslininkų atlygis (vadinamasis “otkatas”) 
už pagalbą gaunant ES fondų lėšas.

Šaltinių tvirtinimu, “Glazovan Ltd” pa
laiko finansinius ryšius su Rusijos ben
drove “Gazprom”, kurioje savo karjerą 
pradėjo VUspaskich.

Praėjusiais metais ši neapmokestina
moji bendrovė pradėjo aktyviau veikti 
Rusijoje. Įregistruota keletas formalių at
stovybių Maskvoje, Archangelske bei ki
tose Rusijos vietose. Jos siūlo su statybo
mis susijusias paslaugas, taip pat įvairiais 
būdais dalyvauja V.Uspaskicho labdaros 
projektuose. Pagal BNS ir “L.r.”

100 informacinių plakatų apie Europos ir 
Lietuvos menininkus.

Projekto “Kulturtingas” (kultūr - tur
tingas) pagrindinis tikslas - suprantamai 
vilniečiams pateikti pagrindinę kultūrinę 
informaciją, skatinti labiau domėtis Lie
tuvos ir Europos kultūra.

Tai pirmasis oficialus projektas, 
ruošiantis Vilniui tapti 2009 metų Europos 
kultūros sostine. ............. □
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Prisiminimai is kelionių Kambodijoje
Ona Maksvyticnė

Tęsinys iš “M.P.” nr. 19
Aplankėme Chau Say Tevoda šven

tyklą, pastatytą karaliaus Suryavarman 11. 
Ją dabar restauruoja kiniečiai. Šventykla 
pasižymi Khmer klasikinio meno kūryba. 
Lauko sienas puošia šventovės durys ir 
Deratta figūros, kartu su gėlių raižiniais.

Thommanon šventykla buvo dedikuo
ta Višnu, nors viduje yra Lingu ("phallus, 
Siva simbolis). Joje daug žmogaus aukš
čio Detalia statulų (Budos pusbrolis, ku
riam nepasisekė nužudyt Budos) - besi
šypsantys puikūs veidai, kiekvienas su 
kitokia plaukų šukuosena.

Sekantis sustojimas - Ta Prohm, 
Rajavihara karališko miesto centras. Tai - 
Budistų šventykla ir vienuolynas - di
džiausias Khmer civilizacijos paminklas. 
Tarp trisdešimt devynių bokštų yra pui
kus pastatas/šventykla, dedikuota kara
liaus Jayavarman VU broliui. Vidaus sie
nos išdekoruotos spiralėmis, lapuose 
slepiasi Detalias, virš durų - skulptūros, 
simbolizuojančios dvidešimt keturis Bu
dos gyvenimus, Buddhavamsa .latakas. 
Gražiausia yra “Didysis Išvykimas” 
(Buddha Siddhartha Gautama naktį 
palieka tėvo rūmus. Dievai slopina arklių 
kanopų garsą, padėdami jam išvykti 
nepažadinus miegančiųjų). Medžių šak
nys kartu su apsivijusių fygų šakomis lai
ko griūvančias pastatų sienas.

Aplink pilna šūkaujančių, besistum
dančių turistų gupių. Kad jų išvengti įeinu 
į vidų. Tamsoka, daug sugriuvusių akme
nų. Šokinėju nuo vieno ant kito, nepaste
biu vieno laipto, koja nusprūsta ir kažkur 
nugrimstu ant vienos kojos. Skausmas - 
neišpasakytas. Stoviu ant vienos kojos ir 
galvoju: “kvailas daiktas, ko aš čia lindau, 
dabar reikės praleisti savaitės, atostogas 
viešbutyje”. Kiek pastovėjus, pasiramsčiuo
dama j sienas einu ieškoti Jolantos. Vos ne

Lidijos Šimkutės eilėraščių mandalos
„Vėjo žvilgesys“ - recenzija (sutrumpinta)

Irnclda Vedrickaitė

Stilistiškai nepaprastai vienalytė, di
desnių tematinių lūžių ar formos eksperi
mentų nepatyrusi Lidijos Šimkutės poezija 
pasižymi minimalizmo akcentais, es- 
tetizmu, siekimu itin intymiose patirtyse 
išgryninti universalius žmonių išgyveni
mus, plevenančiojeakintančioįe pasaulio 
skraistėje įskaityti amžinybės ženklus.

„Antrasis ilgesys“ (1978, JAV), „Prisi
minimų inkarai“ (1982, JAV), „Vėjas ir 
šaknys“ (1991, Lietuva), „Tylos erdvės. 
Spaces of Silence" (1999, Lietuva), “Weisse 
Schatten. White Shadows” (2000, Austrija), 
“The Sun Paints a Sash“ (2000, JAV), „Iš 
toli ir arti Z dalcka i bliska“ (2003,1 enkija) 
poezijos tomelių autorė (ar bendraautorė, 
kaip antai lietuviškojo-lenkiškojo) išleido 
dar vieną eilėraščių rinkinį „Vėjo žvilge
sys. Wind Sheen” (2003, Lietuva), sudėtą 
iš keturių ciklų - „Vandenyno atodūsis“, 
„Medžių aidas“, „Saulės durys“ ir viso to
melio pavadinimą kartojantis ciklas „Vėjo 
žvilgesys“.

Poezijos rinkinyje „Vėjo žvilgesys“ eilė
raščiai grupuojasi apie keturis simboli
nius centrus - kosmogoninius elementus 
- tai vanduo (I tomelio dalis „Vandenyno 
atodūsiai“), ugnis (III, „Saulės durys“), oras 
(IV, „Vėjo žvilgesys“), medis/žemė (II, 
„Medžių aidas“). Tiesa, šie elementai pa
sirodo pramaišiui daugumoje tomelio 
eilėraščių, o medžio ir žemės skirtis - to
lima, asociatyvi, daugiau susijusi su cikle 
„Medžių aidas“ dominuojančia mirties 
tema. Tačiau vyraujanti ciklų tematika, ir 

ant visų keturių perlipu paskutinius 
akmenis, bet jos niekur nesimato.

Atsisėdau ant akmens ir pasitikrinu ar 
viskas “veikia”. Koja lankstosi - tai gal 
nelūžo. Šokinėdama ant vienos kojos 
bandau eiti. Prie vienos “parduotuvės” 
mane pamačius moteris klausia, kas at
sitiko. Paaiškinu. Ji pasodino mane, o pa
ti nubėgo į krūmus. Žiūriu - grįžta nu
laužus medžio šaką.

“- Matysi, bus lengviau eiti”.
Padėkojus šlubuoju toliau. Pakely - 

“Land Mine Victims” orkestras. Sustoju 
pasiklausyti. Viena amerikietė išsiima 
dolerį, bet prieš įmesdama pasišaukia vy
rą, kad ją aukojančią nufotografuotų!

Pasiramsčiuodama prieinu turgų. 
Atsisėdau prie pirmo pasitaikiusio sta
liuko ir galvoju, ką toliau daryti. Koją la
bai skauda. Pasišaukiau vieną padavėją ir 
paprašiau ledo. Parodžiau į koją. Supra
to. Greitai ateina su “kepalo duonos” 
didumo ledo gabalu - matyt mažesnių 
nebuvo! Gerai kad kuprinėje turėjau plas
tikinį maišelį, j kurį susukau ledą ir, 
numovus batą, uždėjau “kompresą”. Sė
džiu pakėlus koją.

Toliau sėdėjus jauna anglė priėjus sa
ko, kad ir jai panašiai atsitiko prieš savaitę.

“- Aš čia dar turiu dvi tabletes nuo 
skausmo, paiimk”.

Praryju. Mano “kepalas” jau baigia 
tirpti. Žiūriu - visa sušilus atšlubuoja 
Jolanta. Sako: “- tavęs ieškojau”.

Užvalgę sriubos važiuojam namo, nes 
su jos šlaunim ir mano išsuktu kojos rie
šu atrodo šiandien daugiau nebevaikš- 
čiosim.

Kitą rytą apsirišau savo pamėlynavusią 
koją, pusryčiams prarijau porą tablečių ir 
važiuojam vėl.

Pakeliui įdomūs džiunglių kaimeliai, 
namai ant aukštų stulpų, matosi keletas 
vaismedžių. Aš nieko prieš kad ir visą die
ną taip pasivažinėt, bet reikia apžiūrėt 

juos pradedantys motto leidžia iškelti 
prielaidą, kad rinkinio kompozicijos prin
cipas remiasi būtent pasaulio sandaros 
elementų akcentais. Kiekvienam ciklui 
parinktas motto vienaip ar kitaip šiuos 
elementus susieja su žmogaus likimu, jo 
pašaukimu, dvasiniais pradais - tarsi in- 
terjerizuoja „išorinį“ pasaulį. Pavyzdžiui 
„Vandenyno atodūsiui“ parinkti Shintaro 
Tanikawa žodžiai: „Iš kažkur atsklinda 
jūros kvapas, bet aš žinau, kad galiu nueiti 
toliau, nei ji“).

Visą poezijos tomelį susieja viena la
biausiai literatūros apskritai pamėgtų „vi
zualinių” figūrų - šviesa (žvilgesys), čia 
labiau sustiprindama gyvybės impresio
nistinius vaizdinius, akcentuodama pei
zažo vizualumą (veidas-kūnas-rūbas-kam- 
barys-peizažas), čia pabrėždama nežemiš
ką spindesį, mirties viliojantį slenkstį, po
linkį išsiveržti iš gamtos formų (jei tik 
vaizduotei tas įmanoma). Panašių para
metrų dermė - maža detalė/kosmoso 
sandaros kontūrai - vyrauja poetės erdvi
nėje jausenoje, dažnai pabrėžiančioje ap
gaubiamas ir apgaubiančias figūras. Jų 
koncentriškumas vienijasi apie tuštumos, 
mirties (tuo pačiu ir pradžios, užgimimo) 
branduolį. Tai savotiškos mandalos prin
cipu komponuojama erdvė. “Lietaus 
juosta“, tomelį atveriantis eilėraštis, ma
nipuliuoja šiais moteriškajam pradui 
reikšti būdingais simboliais (gaubiantis 
apdangalas, kriauklė):

LIETAUS JUOSTA 
. . .dengia mano pasaulį

Angkor Thom Royal Terrace. Visos nuotraukos autorės

Nagu - šventa gyvatė.

Apaugusi šventykla Ta Phrom.

šventyklas - tam juk ir važiavom. 
Išlipus iš tuk tuk Nee (vairuotojas) 
padavė man lietsargį, nes reikia 
saugotis karštos saulės! ČiaSra
Srang karališkas baseinas, kryžminė terasa, 
papuošta garudų (pusiau žmogus, pusiau 
paukštis), pamynusių trigalves nagas, ir 
liūtų sargyba, saugojanti laiptus į vandenį.

Kitoje gatvės pusėj e - Banteay Kdei - 
Mahayana Budistų šventykla, dar ir dabar

sidabro paukščiai
Žvilga šviesoj
raibuliuoja mano lino drobė

kriauklės ramybė 
išsiplauna smėlyje

Šimkutės eilėraščiai - įsižiūrėjimo į 
artimąją aplinką fiksažai, gyvybės gaivalo 
stebėjimas; poetę domina „mažuose“ da
lykuose atsiskleidžiantys kosmoso dėsniai. 
Jos kūryboje galima įžvelgti Zenpasaulė- 
vokos ir budizmo mokymo apie Šunja 
(sanskr. šūnya reiškia „tuštumą“) pėdsakų.

Pagal Zen mokymą. Žemę ir Dangų 
sieja jungtis, kuri kinta (juda, skamba), pa
našiai kaip pušimi skambinantis vėjas ar 
vilnijantis vanduo. Tas virsmas, kaita tai 
sustiprėja, tai rimsta. Šie bangavimai skirs
tomi į penkis pradus: medį, ugnį, žemę, 
metalą ir vandenį. Penki elementai, tar
pusavy harmoningai susieti, tampa žmo
gumi, paukščiais, žvėrimis, žole, medžiais, 
begalinėmis daiktų formomis. Minėta 
Žemės ir Dangaus jungtis yra žmogaus pra
dinė prigimtis; judėdama ji tampa žmogaus 
širdimi (laisva valia), pirmapradžiu kūno 
principu (iš Nagata Chirosi knygos „Ja
ponijos filosofinės minties istorija“, 1991). 
Ragana, moira, poetė minėtą Žemės ir 
Dangaus siejančią giją išsaugo, visu kūnu 
susitapatindama su pasaulio stichijomis:

JOS RANKOSE
kybojo susiraizgę
mėlyni siūlai

jos žvilgsnis sekė
siūlo kelių
Ji panardino smėlyje rankas

jos akys susmigo į debesis 
o plaukai pasklido 
kopų smilgose

koralo lūpomis
ji lietė mėlyną smėlį

ir atidavė dangui
rankas

Daugelyje Šimkutėseilėraščių pąsiroz. 

lankoma tikinčiųjų.
Nee atnešė paragauti palmių sėklų 

kurios atrodo lyg gabalai baltų drebučių 
Prakandus, pilna vandens, labai gaivinan 
tis maistas.

Tęsinys kitame “M.P.” numeryje

danti paukščio simbolika, atrodo, maitina 
si ir austrų poeto Christian Loidl poezija 
kurios fragmentas atveria "Vėjo žvilgesys 
rinkinį: ’’Mes prižadinom paukščius, ji 
dabar mus maitina”.

Pagal vienos iš budizmo (mahajano 
krypties) mokyklų sunjavados mokymt 
pasaulis suvokiamas kaip visetas, kuriam 
esti tiktai „tuštuma”. Sunjata - „tuštuma1 
iliuzoriškumas, „sąlyginumas“. Tuštum 
sutapatinama su mistiniu Budos kūm 
„Dėsnio kūnu“, kuris, savo ruožtu, yra t< 
patus nirvanai. Kanoninė literatūra tušti 
mą supranta dvejopai. Pirmąja reikšme 
nė vienas tuštumos, sąlyginumo elemer 
tas neturi substancijos arba „tikrojo res 
huno“, todėl ir pasirinktas žodis „tuštuma1 
o antrąja - tuštuma yra Absoliutas, kadar 
gi nekaupia empirinio turinio ir neegzis 
tuoja predikatas, kurį jam galima būt 
priskirti. Sunjata reiškia tą, kuris netu: 
priežasties, tą, kuris yra už mąstymo ribi 
tą, kuris negimsta, tą, kuris neturi mai 
menų. Visi fenomenai gimsta staiga ir či 
pat išnyksta, neturėdami patvarios m: 
terialios prigimties ir nepriklausomos et 
mės. Tūštuma suprantama ir kaip vis 
daiktų ir reiškinių esmė, „švari, spindi 
liuojanti ir nurimusi“. Išjos ataidi Bals; 
per tą, kuris įstengia intuicijos pagali- 
atpažinti Kalbantįjį:

PAŽINAU TAVO BALSĄ
prieš išgirsdama tavo vardą

popierius sugeria 
akimirkos likučius

rašalo
ir kraujo
spalva
Atrodo, kad būtent šiuo intuicijos k< 

liu, atpažįstant kryptį iš pasaulio dovani 
jamų ženklų, kurie sklinda per Jo bals: 
Šimkutės poezijoje artėjama prie Absolh 
to. „Naujoji Romuva” Nr. 4.200
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Į Sportas
Lietuvos krepšininkai ruošiasi 

Pasaulio čempionatui
Birželio 8 d. Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinė stovykla Palangoje pradėjo 
pasirengimą 2006 metų pasaulio čem
pionatui Japonijoje. Į pirmąją stovyklą 
rinktinės treneriai pakvietė daugiausia 
inktinės naujokus. J vakare prasidėju
sią treniruotę susirinko 13 žaidėjų, ku
rie pajūryje treniruosis 10 dienų ir jau 
Birželio 19 d. išvyks j turnyrą Italijoje, kur 
susitiks su Venezuelos, Čekijos ir Italijos 
rinktinėmis.

Anot rinktinės vyriausiojo trenerio 
Antano Sireikos, pagrindinė rinktinės 
Problema yra įžaidėjai, todėl į stovyklą 
pakviesta daug vadinamųjų pirmųjų nu
neriu ir bus siekiama pamatyti ką kuris 
atgeba. Šios pozicijos žaidėjų problema 
rpač paaštrėjo po to, kai žvaigždės Šarū- 
ras Jasikevičius ir Rimantas Kaukėnas 
rranešė, kad šiais metais rinktinėje nežais.

Į pirmąją stovyklą atvyko 5 įžaidėjai. 
Sartu su rinktinės senbuviu Giedriumi 
jusiu Palangoje treniruosis Tomas Dclnin- 
caitis, Darius Pakamanis, Vytenis Jasike-

R. Berankis - teniso turnyro Maroke nugalėtojas
Maroko sostinėje pasibaigusio ITF 

merijos “Riad 21 ’’jaunių (iki 18 metų) teniso 
urnyro nugalėtoju dvejetų varžybose tapo 
penkiolikmetis Ričardas Berankis poroje 
tu metais vyresniu Indonezijos atstovu 
Christopher Rungkatu.

Lietuvio ir I ndonezijos žaidėjo duetas 
pusfinalyje 2:6, 7:6 (7:5), 7:5) nugalėjo 
PAR tenisininkus Ryan Roelofs bei 
Michael 'Thompson, o finale 6:3,6:7 (7:9), 
>:3 įveikė Ganos atstovą Emmanuel 
Mensah ir Madagaskaro sportininką Lof 
Ramiaramanan.

VienctiĮ varžybų ketvirtfinalyje aštun
tas pagal reitingą R.Berankis 2:6,2:6 pra
laimėjo antrajai turnyro raketei bei savo 
partneriui dvejetuose Ch.Rungkat.

Birželio sukilimas
doc. Kazys Blaževičius, Kaunas

O prisikeik iš kraujo klanų, Lietuva,
Iš kruvinos vergijos ir kančių!
O prisikeik nauja, šviesi, išlikusi gyva,
Iš priespaudos ir ašarų kančių!(...) 

“Lietuviai”, P. Genys, 1942 m.

Nors nuo 1941 m. Birželio sukilimo 
rraėjo jau 65-ri metai, jo reikšmė valstybės 
storijai dar nėra tinkamai teisiškai įver- 
inta. Tada prieš agresorių, jo nusikaltimų 
autai ir žmogiškumui paskatinta, sukilo 
riša tauta: kariai, moksleiviai, studentai, 
nokytojai, šauliai ir visi dori žmonės, 
euriems laisvė buvo didžiausia vertybė, 
sukilimas vyko visoje Lietuvoje, netgi ato
kiausiuose jos kampeliuose. Tą šiandien 
iudija po visą kraštą išsibarstę sukilėlių 
rapų kauburėliai.

Iš visų SSSR pavergtų tautų tada suki- 
o tik mūsų tauta! Apie sukilimo faktą, ne
paprastai nemalonų Kremliaus valdovams. 
Antrojo pasaulinio karo pirmąją dieną 
ipsižioplinęs per Maskvos radiją visam 
pasauliui pranešė pats SSSR užsienio rei
kalų ministras M. Molotov, savo kreipi- 
nęsi į SSSR piliečius paskutiniaisiais žo- 
Ižiais iškoneveikęs sukilėlius ir mūsų tau- 
ą. Sukilti galėjo tik pavergta tauta!

Sukilimo ideologas, buvęs Lietuvos 
pasiuntinys Vokietijoje Kazys Škirpa, sa- 
’o kapitaliniame veikale “Sukilimas” 
Vašingtonas, 1973 m.) svarbiausiais su
kilimo uždaviniais laikė: 
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vičius, Gediminas Maceina. Mantas Kal
nietis ir Martynas Pocius treniruojasi su 
jaunimo rinktine ir gali būtipakviesti į ke
lias treniruotes su vyrais. Vidas Ginevičius 
prie rinktinės prisijungs nuo antrosios 
stovyklos, kuri prasidės birželio 25 d. Šioje 
stovykloje jau turėtų dalyvauti visi i rinkti
nę kviečiami krepšininkai.

Be gynėjų Palangoje treniruosis puolė
jai Artūras Jomantas, Stepas Babrauskas, 
Aurimas Kieža, Vladimiras Sevcrovas, 
Jonas Mačiulis ir Valdas Vosylius. Vidurio 
puolėjams atstovaus Darius Šilinskis, 
Povilas Čukinas ir Marijonas Petravičius.

Lietuvos rinktinės kandidatus Palangoje 
treniruos vyriausiasis rinktinės treneris 
Antanas Sireika bei treneriai Robertas 
Kuncaitis, Valdemaras Ghomičius ir Alek
sandras Kosauskas.

Po turnyro Italijoje į pagrindinę rink
tinės stovyklą nepatekę krepšininkai su
darys antrąją Lietuvos rinktinę ir vasarą 
sužais keletą draugiškų rungtynių.

Pagal BNS

Nuotraukoje iš kairės: Remigijus Balžckas 
ir Ričardas Berankis.

1. Nuplauti gėdą nuo lietuvio veido už 
1940 m. birželio 15 d. sugniuždymą be 
pasipriešinimo šūvio.

2. Iš naujo su ginklu rankose paryškin
ti ir Lietuvos draugams, ir jos priešams - 
lietuvių tautos valią siekti laisvės ir teisės 
į valstybinę nepriklausomybę.

3. Tuo atskleisti visiems laikams 
Maskvos melą apie Lietuvos tariamą sa
vanorišką įsijungimą 1940 metais į Sovie
tų Sąjungą.

Sukilimo nepaprastą svarbą tautos ir 
valstybės istorijai pabrėžia tas faktas, kad 
per kelias sukilimo dienas kovose su pa
vergėjais žuvo apytikriai tiek sukilėlių, 
kiek žuvo savanorių per 1919 - 1923 me
tų laisvės kovas! Tautos istorijoje būta 
daug sukilimų, tačiau Birželio sukilimas 
buvo pirmasis nepaprastai brangia kaina 
laimėtas sukilimas, pasiekęs užsibrėžtą 
tikslą - birželio 23 d. 9 vai. 28 min. per 
Kauno radiofoną vienas iš sukilimo or
ganizatorių L. Prapuolenis paskelbė tau
tai ir pasauliui:”Susidariusi laikinoji vėl 
atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo 
skelbia atstatyti Laisvą ir neriklausomą 
Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio ty
rąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė en
tuziastingai pasižada prisidėti prie Euro
pos organizavimo naujais pagrindais. 
Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lie
tuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tauti
nės vienybės ir socialinio teisingumo pa
grindais”. Nepriklausomybės deklaracija 
kelis kartus buvo pakartota lietuvių, 
vokiečių ir prancūzų kalbomis, buvo pa

Treniruos Kazanės krepšininkus
Šį pavasarį iš Kauno “Žalgirio” pa

sitraukęs Antanas Sireika ilgai be darbo 
nebuvo. Kaip jau skelbta, Lietuvos rinkti
nės strategas pasirašė vienų metų kontrak
tą su Kazanės “Unics” (Rusija) ekipa. 50- 
metis šiaulietis pirmą kartą stos prie už
sienio komandos vairo.

“Unics” komandoje iš viso dirbs trys 
treneriai iš Lietuvos. Valdemaras Cho
mičius Kazanėje dirbo ir praėjusį sezoną, o 
Antanas Sireika savo asistentu dar pa
sikvietė ilgametį bendražygį Gintarą 
Krapiką.

“Asistentu galėjau būti tik A.Sireikos 
treniruojamoje komandoje, Į bet kurią 
kitą komandą būčiau ėjęs dirbti tik vy
riausiuoju treneriu”, - “Kauno dienai” sakė
G.Krapikas.

A. Sireikos komandoje liks du Lietu
vos krepšininkai - Saulius Štombergas ir

Ž Savickis laimėjo turnyrą Olandijoje
Pasaulio galiūnų čempionas 

Žydrūnas Savickas laimėjo ISFA 
“Gra nd Prix” serijos varžybas Olan
dijoje, pasiekęs naują rąsto kėlimo 
planetos rekordą. Turnyro nugalė
toju tapęs Lietuvos galiūnas iškėlė 
205 kg svorio rąstą. Ankstesnis Ž. 
Savickui priklausęs šios rungties 
pasaulio rekordas buvo 202.5 kg.

„Šiose varžybose esu dalyvavęs 
jau kelis kartus, tačiau niekada dar 
nebuvo pavykę laimėti, todėl pergalė 
Olandijoje, iškovota pasiekus pasau
lio rekordą, yra dvigubai saldesnė. 
Varžybose jutau, kad galiu kilstelti ir 
sunkesnį rąstą, tačiau pastaruoju 
metu galiūnų turnyruose dalyvavau 
beveik šešis savaitgalius iš eilės, jau
čiau lengvą nuovargį, todėl nuspren
džiau nerizikuoti ir pasisaugoti. Be to. artėja 
atsakingos varžybos dėl stipriausio Balti
jos galiūno vardo, komandinis pasaulio 
galiūnų čempionatas, kur mes tikimės ap
ginti stipriausios tautos vardą, o rąsto kė
limo rekordą bandysiu pagerinti turnyre 
Saudo Arabijoje, kuris įvyks liepos 27-28 

skelbta Laikinosios vyriausybės sudėtis ir 
sugrotas Lietuvos himnas.

Teisus prof. E. Gudavičius, sakydamas: 
“Galima skaičiuoti, kiek dienų ar savai
čių gyveno Lietuvos valstybingumas 1941 
vasarą, bet niekas nepaneigs, kad jis gyva
vo. Galima kartoti, kad Lietuva kapitu
liavo 1940 metais, bet niekas nepaneigs, 
kad ji sėkmingai sukilo 1941-ųjų birželį. 
Visa tai birželio 23-iąją Skelia į vieną gre
tą su Vasario 16-ąja ir Kovo 11-ąja”.

I .aikinoji Lietuvos Vyriausybė žodyje į 
tautą sakė: “(...) Raudonosios Lietuvos 
istorija baigta ir jos puslapį užverčiame. 
Užverčiame kaip klaikų košmarišką sap
ną, nes tie vieni metai ir aštuonios dienos 
suspėjo sugriauti ar apgriauti tai, kas ge
riausia mūsų darbo žmonių buvo sukurta 
per dvidešimt metų (...)”.

Doroje tautos dalyje Birželio sukili
mo dvasia pakėlė tautą į heroinį partizani
nį karą, per visą bolševikmetį skatino 
įvairiausias neginkluoto pasipriešinimo 
formas, “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” leidiniais ir Romo Kalantos gy
vuoju ugnies fakelu informavo sotųjį ir 
viskam abejingą Vakarų pasaulį apie 
okupantų vykdomą tautos genocidą, toji 
dvasia subūrė tautą į galingą Sąjūdį, atve
dusį ją j antrąjį tautinį atgimimą, apvai
nikuotą 1990 m. kovo 11 dienos Nepriklau
somybės atkūrimo aktu, Nepriklausomy
bės, už kurią žuvo daugybė Birželio suki
limo idealistų.

Boševikų okupuotoje Lietuvoje nuo pat 
okupacijos pradžios spontaniškai ir masiš
kai kūrėsi pogrindinės organizacijos ko
vai su okupantais, išeivijoje įvairios

Antanas Sireika.

Kšyštofas Lavrinovičius. Gali būti, kad ją 
dar papildys ir Darjušas Lavrinovičius.

Pagal “K.d.”

Žydrūnas Savickas.

dienomis“,-pasakojo Ž.Savickas.
Vienuolikos galiūnų turnyre Olandijoje 

planetos čempionas iš viso surinko 70 taš
kų bei aplenkė prizininkais tapusius 
amerikietį John Andersen (59 tšk.) bei 
varžybų šeimininką Jarno I lams (57 tšk.).

Pagal Lietuvos spaudą

Lietuvos gelbėjimo organizacijos.
1940 m. rugpjūčio 10 d. JAV susikūrė 

Amerikos Lietuvių Taryba, suvienijusi 
daug išeivijos organizacijų. Romoje įvy
kusioje diplomatų konferencijoje buvo 
sudarytas Lietuvos Tautinis Komitetas. 
Lapkričio 17 d. K. Škirpa Berlyne suor
ganizavo Lietuvos Aktyvistų Frontą (LAF). 
LAF steigiamojo susirinkimo protokolą 
pasirašė 28 Įvairių pelitinių pažiūrų asme
nys, kurie vieningai sutarė'kbvoti už Lie
tuvos išlaisvinimą. I .AF’o pirmininku buvo 
išrinktas K. Škirpa. LAF’as tuoj pat už
mezgė ryšius su pogrindžio organizacijo
mis Lietuvoje, kur pradėjo organizuotis 
LAF’o gntpės. Prasidėjo intensyvus ruoši
masis sukilimui.

1940 m. gruodį Kaune susiorganizavo 
LAF’o padalinys, pasivadinęs organiza
ciniu štabu. Jo nariais buvo Pilypas Žu
kauskas, Juozas Milvydas, Bronius Stasiu- 
kaitis. Romas Šatas, Jurgis Valiulis, Ju
cevičius, Antanas Naudžiūnas, Vytautas 
Stonis. Jonas Pajaujis, Vilius Vileišis, Adol
fas Darnusis ir Leonas Prapuolenis. LAF’o 
štabo pogrindžio grupės steigėsi Kauno 
gamyklose ir įstaigose, štabo nariai palaikė 
ryšius su provincijoje įsikūrusiomis pogrin
džio grupėmis.

LAF’o Vilniaus štabą, pasivadinusį ka
riniu politiniu štabu, organizavo buvę Lie
tuvos kariuomenės karininkai, tarnavę Rau
donosios armijos 29-ajame teritoriniame 
Šiaulių korpuse. 1941 m. vasarį advokato 
Alekso Kamantausko bute Vilniuje buvo 
įkurtas LAF’o štabas. Jo vadovu tapo mjr. 
Vytautas Bulvičius, pavaduotoju-kpt. Juo
zas Kilius. Tęsinys kitame MP w.
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University in Kaunas, 1 Jthuania.
Time: July 25 - August 22, 2006 
Duration: 4 weeks (2weeks)

Subject: Lithuanian Language 
Summer Course/ EILC
Dear Friends and Colleagues,

If you still have no plans for the summer, this might be the 
option for you!

We would like to inform you about the annual Intensive 
Lithuanian I .anguage and Culture Summer Course/Erasmus 
Intensive Language Course (EILC) at Vytautas Magnus

In memoriam

Intensive Lithuanian language classes are taught daily at three levels: beginners, 
intermediate and advanced. You can find more information about the course if you visit our 
website: http://www.vdu.lt/LTcourses/

Let the Vytautas Magnus University offer you the opportunity to spend wonderful 
summerweeks with us!

Feel free to contact me if you have any questions or would like to receive the course 
leaflets etc.

Best wishes, Žydrūnė Žemaitytė, e-mail: Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt

Reno - Vietname
Ilgametis “M.P” skaitytojas bei rėmė

jas, nenurimstantis nuotaikingų kelionių 
po pasaulį mėgėjas, melbourniškis Reno 
Čėsna sugrįžo iš savo antros kelionės po 
Vietnamą. Valgęs ir labai brangiai, ir labai 
pigiai, Rcno ten stebėjosi statybų gausu

mu, bet kartu išmoko gyvas pereiti per 
gatve, kai begalės motociklų lekia beveik 
nestabdydami.

Grįždamas iš Vietnamo jis dar užsuko 
į Kambodiją bei jos Angkor Wat šventyk
lą, kur lankėsi prieš penkerius metus. Ta 
proga Rcno siunčia linkėjimus “M.P.” Re
dakcijai ir visiems pažįstamiems. Red.

Europos lietuviai jungsis į antrąjį 
“Draugystės Tiltą”

2006 m. birželio 16-18 dienomis Dubline (Airija) vyks Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento (TMID) remiamas Europos lietuvių bendruomenių mokyklų renginys 
„Draugystės tiltas“.

Tai bendras Airijos, Belgijos. Danijos. Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Norvegijos, 
Prancūzijos, Švedijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenių mokyklų tęstinis projektas. 
Pirmą kartą „Draugystės tiltas” buvo surengtas praėjusiais metais Stockholmc (Švedija).

Šiemet renginį organizuoja Airijos Lietuvių Bendruomenė ir Dubline veikianti 
lituanistinė mokykla „Keturi vėjai“.

„Draugystės tilto“ metu TMID atstovai skaitys pranešimą „Europos lituanistinių 
mokyklų apžvalga ir analizė“, kuriame pristatys valstybės politiką užsienio lietuvių švie
timo srityje, informuos apie paramą lietuviškojo ugdymo įstaigoms, pateiks statistinių 
duomenų. Renginyje vyks diskusijos lituanistinio švietimo ir kitomis išeivijai aktualio
mis temomis, bus dalinamasi darbo patirtimi, surengia Joninių vakaronė.

Planuojama, kad į „Draugystės tiltą“ atvyks apie 150 dalyvių: kraštų bendruomenių 
valdybos nariai, lituanistinių mokyklų pedagogai, mokiniai ir jų tėvai.

Lituanistines ugdymo įstaigas steigia užsienio lietuvių bendruomenės ar organizacijos, 
jose mokoma lietuvių kalbos, istorijos, etnokultūros, ugdomas pilietiškumas. Šiuo metu 
25 valstybėse veikia 150 lituanistinio ugdymo įstaigų (daugiausia - 28 ir 21 Rusijos 
Federacijos Kaliningrado srityje ir JAV), kuriose mokosi 5675 moksleiviai.

Giedrius Šiliukas, Migracijos politikos ir informacijos poskyrio vedėjas
TMID Užsienio lietuvių skyriaus

Tel.: (+370-5) 270 9822, mob. +370 612 16 193 
c-mail: gicdrius.sniukas@tniid.lt, wwrv.tmid.lt

Kimioje - lietuvių mokslininkų knyga
irr os ocanaaq- -mgpnmv “ "

Lietuvių mokslininkų veikalas sulaukė lietuviai mokslininkai yra sukaupę daug
dėmesio Kinijoje - šios šalies leidykla 
“Chemical Industry Press” išleido anglų 
kalba išleistos knygos “Įvadas į kietakūnj 
apšvietimą”vertimą Į kinų kalbą.

Naujausioms šviesos technologijoms 
skirtos knygos du iš trijų autorių yra lie
tuviai-Vilniaus universiteto profesorius, 
Lietuvos mokslų akademijos narys eks
pertas Artūras Žukauskas ir JAV lietuvis, 
JAV bendrovės “Sensor Electronic 
Technology” prezidentas dr. Remigijus 
Gaška (Remis Gaška). Trečiasis knygos 
autorius - JAV profesorius Michael S. Shur.

Kietakūnių šviesos šaltinių (puslaidi
ninkinių šviesos diodų, šviestukų) srityje

žinių ir patirties. Profesorius A. Žukauskas 
dirba puslaidininkių, skirtų optoelek- 
tronikai, medžiagotyros bei naujausių 
šviestukų taikymo srityse. Dr. R. Gaška 
vadovauja aukštųjų technologijų bendro
vei, pasaulyje pirmaujančiai ultravioletinių 
šviestukų gamyba.

2002 metais anglų kalba išleistas 
lietuvių autorių veikalas “Įvadas į kietakū- 
nį apšvietimą” per keletą metų tapo pla
čiai žinomas - šią knygą galima rasti 
daugelio šalių universitetų bibliotekose, ja 
naudojasi mokslininkai ir inžinieriai, dir
bantys puslaidininkių optoelektronikos 
srityje. ELTA, LGITIC

Australijos 
Lietuvių 
Fondui 
aukojo:

$20 - K. Vanagienė(Sth Aus).

a.a S. Bartuškienės atminimui 
vietoj gėlių:
$50 - J Balčiūnas ( $3710)
a.a V. Lazausko atminimui:
$20- V. ir A. Baltrukoniai ($335)

B. Prašmutaitė ($2955)
J. ir J. Žalkauskai ($805)

$10 - A. ir J. Šimkai ($1085)
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata
■ ' ALF iždininkas

Ai>A Ona Karkauskienė
Ona Karkauskienė was born on 10.10. 

1919 in Cyterecza, Lithuania.
I ler father was Konstantinas Gudelis, 

a farmer. Her mother was Emilija 
Vaškclytė. Ona had 3 brothers and 3 
sisters. One brother and one sister still 
survive today. She grew up on a farm and 
although the family grew their own crops, 
life was hard.

After the war many families were taken 
to Siberia and told never to return home. 
Amongst them was my mother - Ona but 
before she was taken away, she was brutally 
bashed all over the head and body. Her 
hands and body were black with bruises 
which took many months to heal. She was 
in Siberia for 5 and a half years and there 
she met her future husband Johnwhomshc 
married in 1955 al the age of 36. She had 
her first son Zenon in 1956 in Siberia.

When finally permitted to journey 
back home she had her second son Valdas 
- he was born in 1958 in Poland. While in 
Poland and with the help of Polish people 
it was possible to leave the hardship behind 
and emigrate to Australia. There she had a 
family relative living there who had 
migrated 12 years earlier. She arrived in 
Australia with her family on 23 September 
1960 by ship.

Ona was a very dedicated mother. She 
loved her sons very much and kept the 
family together. She had learnt to cook 
many traditional meals and liked to sew - 
thus making many garments herself. She 
was also a member of the Lithuanian Club 
and attended many functions at Christmas, 
Easter and various pensioner outings and 
excursions with her friends, most of whom 
she outlived. She also attended their

was
and

and

funerals.
Ona was a good loving mother. She 

looked afterus well, taking us to the beach 
and telling us stories at bedtime. When 
Peter her grandson was born she 
overjoyed and gave him the love 
attention we also had.

Ona has a strong faith in God
prayed daily. She attended St. Joachim’s 
regularly for the Lithuanian Mass and 
singing. After suffering a stroke and 
paralysis she was still making the sign ol 
the cross with her remaining good arm.

Her life was full of struggles but she 
endured them all and showed us she was a 
loving, caring self-sacrificing mother. We 
will miss her deeply and we will cherish 
fond memories of her.

May You rest in peace, Mama.
Church eulogy spoken by son

Zenon

AuA Audrey Gatehouse
1935.0225 - 2006.05.24

Rev. Conrad Hor-Kwong, grieving 
family of Audrey Gatehouse, friends and 
associates assembled here today to say 
farewell to Audrey who was, untimely, 
called to our Maker.

Most of us mortals forget to thank the 
Lord for another day in this life. Some of us 
forget to thank our friends, till it is too late, 
for their help and kindness in our lives.

Today I am searching for words in my 
limiled English, to pay tribute and thank 
Audrey Gatehouse on behalfoftheSydney 
Lithuanian choir “Daina”. Audrey, a true 
blue Australian lady, in her life was prepared 
to give others more than she probably had 
herself...

Believe it or not, Audrey Gatehouse 
discovered Sydney 1 Jthuanian mixed choir 
“Daina”. Beautiful soprano voice, playing 
piano, an invaluable addition to the 
Lithuanian choir. The only difficulty 
Audrey had was to sing in Lithuanian. The 
oldest living Indoeuropean language in 
Europe. Rehearsals every Friday night rain 
or shine.

Nothing was too much for this 
wonderful Australian lady. She was elected 
to the position of the treasucr of the

committee. For the last years she has 
carried out the burden of the treasurer. 
Suddenly failing health forced her to give 
up singing and prepare for the journey to 
Eternity..

Thank you, Audrey, for helping us 
migrants in our cultural life, at the same 
time not forgetting as citizens Australian 
political concerns.

Dear Lord, bless our Audrey, this 
wonderful Australian lady, for all she has 
done on this earth. May she rest in Peace 
and Eternal Light.

On behalf of the Sydney Lithuanian 
choir “Daina” (55 years young), I wish to 
extend our most sincere sympathy and 
condolences to Audrey’s family, her close 
friends and associates.

May the Lord give you strength to 
endure the sad hours following the sudden 
departure of your dear Audrey.

In Lithuanian, Ilsėkis Ramybėje. In 
English, May You Rest in Peace. I n Latin - 
Requiem aeternam dona eis Domine et 
lux perpetua luceat eis. Requiescat in 
pacem.

On behalf of the Sydney Lithuanian 
choir “Daina” Antanas Kramilius

Mirus a.H- Stefai BartUŠKienei, vietoj gėlių “Mūsų Pastogei’ 
aukojo: po $ 20- R Švambarys, A- Muciniekas, Z. Augaitis, P. Bimba, V. Pumputis.

Iš viso - $100. Su pagarba
V. Pumputis

Rašydami testamentq, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės”. 
Remkite išeivijos spaudų!

Mūsų Pastogė Nr. Ž4,' 2O06.O'6‘.21; pšf.J

7

http://www.vdu.lt/LTcourses/
mailto:Zydrune_zemaityte@fc.vdu.lt
mailto:gicdrius.sniukas@tniid.lt
wwrv.tmid.lt


Mindaugo Karūnavimo 
- Tautos Šventė Sydnėjuje 

įvyks sekmadienį, liepos 9 dieną, 12 vai. 
Lenkų Klube East Terrace, Bankstown. 
Žodį tars dr. Vytautas Daniela.
Meninėje programos dalyje pasirodys lietuvių 
tautinių šokių grupė “Sūkurys” ir lietuvių 
choras “Daina”.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

XXIV Australijos Lietuvių Dienos 
ir Sporto Šventė Geelonge 2006

Meno Paroda
Kviečiami visi menininkai, kurie nori parodyti savo 

darbus Meno Parodoje. Paveikslai turi būti įrėminti, pa
ruošti pakabinimui ir ne didesni kaip 80 cm x 70 cm.

Meno Parodos organizatoriai nepardavinės Jūsų darbų, 
tačiau suinteresuoti pirkėjai tai galės padaryti asmeniškai.

Mes mielai tarpininkausime, todėl prašome įkainuoti paveikslus, skirtus pardavi
mui. Kitu atveju, prašome pažymėti (NFS), kad neparduodama.

Paveikslai turi būti pristatyti į West Geelong Town Hall, 15S Pakington Street 
Parodų Salę ne vėliau kaip gruodžio 26 dieną, antradienį, nuo 9.30 vai. ryto 
'iki 12.00 vai. (vidurdienio).

Meno Paroda bus atidaryta kasdien nuo gruodžio 27 dienos, trečiadienio, iki gruodžio 
29 dienos, penktadienio, nuo 10 vai. ryto iki 16 vai. vakaro.

Pasibaigus Meno Parodai, paveikslus prašome atsiimti gruodžio 30 dieną, šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. (vidurdienio).

Meno Parodai formas galima gauti per website www.geclonglithuanians.com
Arba skambinti tel: (03)5261 9730 ar rašyti adresu:
Mrs Susan Saunders-Kisielis, 1204 Horshoe Bend Road, Torquay, Vic.3228

Sydney Lithuanian Information Centre [ SLIC ] now offers 
FREE ONLINE LITHUANIAN LANGUAGE LESSONS 
www.slic.org.au E-mail: LLLinfo@slic.org.au

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
laikinos raštinės adresas:

SUITE 16, 17 KITCHENER PARADE, BANKSTOWN
Tel.: (02) 9708 1414
Fax.: (02) 9796 4962

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au
www.lithuanianclub.org.au

Akimirkos iš LR Prezidento 
vizito Melbourne

Kviečiame Bendruomenės narius prisiminti akimirkas iš
Lietuvos Respublikos Prezidento Jo Ekscelencijos Valdo Adamkaus vizito 
Melbourne vasario mėnesį.

Prezidento fotografė pasidalino nuotraukomis, kurias galite rasti inter- 
netiniame puslapyje www.Iukaitispartncrs.com.au. Nuotraukos įdėtos skyriuje 
Media&Publications ir jas galite persiųsti į savo kompiuterius.

Andrius Žilinskas,
LR Garbės generalinis konsulas Melbourne

Sydnėjaus Apylinkės lietuvių dėmesiui
Šiuo pranešama, kad sąryšyje su mano viešnage Lietuvoje, birželio 13 d. - liepos 30d d., 

visais bendruomenės reikalais, prašoma kreiptis į Apylinkės Valdybos viccpirmininkiką 
Arvydą Rupšį, tek: 9894 8658, arba adresu: 19 Talinga PL, Cherrybrook, NSW2126)6.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Teodoras Rotcams

“MUSU Pastogė”: Skelbimai, užuojautos ir pan. priimami 
ne vėliau pirmadienio 10 vai. ryto.

(Po pietų laikraštis perduodamas spaustuvei)
Deadline for ads - Mondays 10 a.m.

Žuvėdra now 
available on

DVD!
An FLB and ALC-Sydney Inc.

Initiative
The spectacular Žuvėdra, 

Lithuanian Klaipėda University 
lancesport formation, five times 
Vorld and five times European 
L.atin - American dancesport
:hampions, present two hours of enjoyable dance on this DVD. Celebrating 40 years 
mder Žuvėdra’s outstanding tutors. Profs. Skaistutė and Romaldas Idzclcvičius.

By buying the Žuvėdra DVD for $25, to enjoy on your own TV, you are supporting 
Jthuanian’s future dancesport champions, and keeping Lithuanian in the spotlight!

To order the Žuvėdra DVD please phone or e-mail Ratnona Ratas:
Ph.: (02) 4333 6241, or Mob.: 0412062753, or e-mail: ramzak@bigpond.com
Or write to place your Žuvėdra DVD order with enclosed cheque, or money order, for

>25, made out in the name of FLB (Friends of Lithuanian Ballet), then post to:
Ramona Ratas, FLB
c/- Australian Lithuanian Community - Sydney Inc.
P.O.Box374, Epping,NSW 1710,Australia.

TALKA - SYDNEY- 2006
Savo klientų patogumui ir dėl raštinės pastato saugumo reikalavimų, Sydnėjaus 

“Talka” dirba
ŠEŠTADIENIAIS, nuo 10 vai. iki 12 vai.

Suite 16, 17 Kitchener Parade, Bankstown 2200
Tel/Fax: 9796 8662 e-paštas: talka@access.nct.au

Prie įėjimo i pastatą (dešinėje pusėje) yra skambutis.

“Mūsų Pastogės” laikinos patalpos
Prieš persikeliant į naują Klubą, “Mūsų Pastogės” redakcija dirba laikinose 
patalpose: Suite 16,17 Kitchener Parade, Bankstown 2200.
Red akcijai skirtą korcspondeųęįją.prašomesiųątipašt<> dėžulės adresjp

P. O. Box 550. Bankstown, NSW 1885.
Telefono ir fakso numeriai išlieka tie patys:

tek: (02) 9790 2319, fax: (02) 97903233.
Prieš siunčiant Redakcijai faksą prašome paskambinti, nes faksas būna išjungtas.

Dalia Donicia, MP redaktorė

LITHUANIA: Honorary Consuls in 
Australia

Jurisdiction:.......New South Wales, Queensland and the Australian Capital Territory.
Mr Viktoras Šliteris, Honorary Consul-General
40 B Fiddcns Wharf Road Tel.: (02) 9498 2571
Killara, NSW 2071 Fax: (02)9498 2571
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

’ Jurisdiction:.......South Australia, Western Australia and Northern Territory..........
Ms Janina Vabolis, Honorary Consul

; 25 McLachlan Avenue Tel.: (08) 8294 3792
Glenelg North, SA 5045 e-mail:.jvabolis@chariot.nct.au
Hours of Business: Monday-Friday: 10.00 a.m. - 4.00 p.m.

j Jurisdiction:.......Victoria and Tasmania.................................................... .......... .
Mr Andrew Žilinskas, Honorary Consul-General

1 56 Somers Street Tel.: (03) 9819 5515
! Burwood, VIC 3125 Fax: (03) 9808 8300

Hours of Business: Fridays: 9.00 a.m. - 5.00 p.m. e-mail: litconmelb@bigpond.com

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885. 
Tel.: (02)9790 2319, Faksas: (02)9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com 

Tinklapis: www.uscrs.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Doniela

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos 

ir leidėjų nuomone 
Prenumerata metams $65.

Užsienyje oro paštu - $140.00. N .Zelandijoje oro paštu $115.00. 
Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami

Apmokami} skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 
Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.

Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 
Už skelbimų'turinį redakcija neatsako.
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